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O D P O W I E D Ź 

na zapytania w sprawie SIWZ 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2014-01-03 do Zamawiającego wpłynęła prośba o 

wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu 

prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 

Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, 

na: 

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania 

inwestycyjnego pn.: "Budowa basenu-krytej pływalni w Proszowicach - ETAP II, stan 

wykończeniowy"., 

Treść wspomnianej prośby jest następująca : 

W związku z faktem, iż SIWZ w przedmiotowym postępowaniu nie zawiera informacji co do 

sposobu i częstotliwości płatności dla Wykonawcy pełniącego funkcję Inspektora, co ma 

kluczowe znaczenie przy sporządzaniu wyceny przedmiotowej usługi, w nawiązaniu do 

rozmowy telefonicznej przeprowadzonej w dniu dzisiejszym, prosimy o pisemne 

potwierdzenie, że płatności dla inspektora przewidziane są po zakończeniu poszczególnych 

etapów robót przez wykonawcę robót (po zakończeniu etapu i wystawieniu faktury przez 

wykonawcę fakturę może wystawić inspektor, a wykonawca robót ma w harmonogramie 

przewidziane do końca realizacji kontraktu, tj. 2015-06-30 11 etapów). Wnioskujemy także o 

dokonanie stosownej modyfikacji wzoru umowy w tym zakresie oraz o przesunięcie terminu 

składania ofert o czas umożliwiający wykonawcom zapoznanie się z przedmiotowymi 

zmianami, tak aby każdy wykonawca przyjął do wyceny te same założenia. 

Prosimy także o uzupełnienie par. 8 wzoru umowy, tj. o dopisanie w jakim zakresie i na jakich 

warunkach dopuszcza się możliwość zmian umowy. 
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Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Wynagrodzenie umowne zapłacone zostanie Zleceniobiorcy w terminie do 14 dni, po 

złożeniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego faktury, której podstawą jest wystawiona 

przez Wykonawcę robót faktura, zaakceptowana uprzednio przez Zleceniobiorcę oraz 

Zamawiającego, wraz z protokołem odbioru robót.  

Okres fakturowania przewiduje się nie dłuższy niż kwartał. 

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości robót, asortymentu, lub ich 

etapowania w zależności od uzyskanych środków finansowych, oraz warunków 

atmosferycznych. Jednocześnie Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu 

realizacji umowy, w zależności od posiadanych środków finansowych 

 

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego 

zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ. 

Zamawiający 

 

Wojciech Skibiński 

 


