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Do wszystkich wykonawców w postępowaniu  

Dotyczy postępowania na:  

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: 
„Zniesienie barier architektonicznych – Budowa windy przy Zespole Szkół nr 1 

im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu” 
 
W związku z zadanymi pytaniami udzielamy odpowiedzi jak niżej: 
 
Pytanie 1 
Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia. 
Powyższe podyktowane jest wykonaniem robót w technologii żelbet na zewnątrz budynku, co wiąże się 
z uzależnieniem prac od warunków atmosferycznych. 
Ponadto, w tak krótkim czasie, będzie problem z wykonaniem robót będących przedmiotem umowy – 
budowlanych stanu surowego oraz wykończeniowych, a także z dostawą i montażem urządzenia dźwigowego, 
które każdorazowo produkowane jest pod indywidualnego klienta z uwagi na wymagania technologiczne. 
 
Odpowiedź 1 
Zamawiający informuje, iż z uwagi specyfikę prac oraz odległe terminy dostawy urządzenia 
dźwigowego zmianie ulega termin wykonania zamówienia do dnia 15-01-2021 roku. 
 

W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający modyfikuje następujące zapisy SIWZ, 
w poniższy sposób: 

1. Pkt 5 SIWZ otrzymuje brzmienie: 
Zamówienie należy zrealizować w terminie ustalonym w ofercie Wykonawcy zgodnie z zasadami wskazanymi 
w niniejszej SIWZ w okresie:  

nie dłuższym niż do dnia 15 stycznia 2021 roku.  
Przekazanie terenu robót (placu budowy) nastąpi do 7 dni od daty podpisania umowy. 

2. Pkt 6) ppkt.1.4.1 SIWZ otrzymuje brzmienie: 
Wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż do dnia 15 stycznia 2021 roku.  

3. Pkt 17 §2 ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie: 
§ 2 

TERMINY ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA ROBÓT: 
Terminy rozpoczęcia i zakończenia robót:  
1. Wykonanie przedmiotu zamówienia: 

1) termin realizacji zamówienia – w okresie do dnia 15 stycznia 2021 roku.  
2) termin przekazania placu budowy – przekazanie terenu robót (placu budowy) nastąpi do 7 dni od daty 

zawarcia umowy. 

4. Pkt 17 § 6 SIWZ otrzymuje brzmienie: 
§ 6  

WYNAGRODZENIE UMOWNE 
Wynagrodzenie umowne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ustala się, w oparciu o złożoną w przetargu ofertę, 
w formie wynagrodzenia ryczałtowego brutto (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT) na  

 
kwotę: ........................................... PLN 

słownie: ............................................................................................................................................  
(płatne w 2020 do wysokości 150 000,00 PLN,  

pozostała kwota płatna w 2021 wg zasady: wartość oferty minus 150 000,00 PLN) 
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5. Pkt 17 § 10 SIWZ otrzymuje brzmienie: 
§ 10 

ROZLICZENIE UMOWY 

1. Dopuszcza się rozliczenie zadania fakturami częściowymi za wykonanie poszczególnych robót w cyklu nie mniejszym niż 1 faktura, co 30 
dni, z tym że pierwsza faktura nie wcześniej niż 30 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy. 

2. Podstawę do wystawienia faktury częściowej stanowi protokół odbioru potwierdzający bezusterkowe wykonanie 
określonej części, podpisany przez inspektora nadzoru Zamawiającego. 

3. Ostateczne rozliczenie zadania nastąpi fakturą końcową. 

4. Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowi protokół odbioru potwierdzający bezusterkowe wykonanie całości 
prac, podpisany przez inspektora nadzoru Jednostki organizacyjnej. 

5. Protokół, o którym mowa powyżej prowadzący roboty z ramienia Wykonawcy obowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia inspektowi 
nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie protokołu przez inspektora nadzoru następuje w terminie do 14 dni od dnia przedłożenia go 
przez prowadzącego roboty. 

6. Faktury Wykonawcy, w których występują roboty realizowane w podwykonawstwie winny zawierać dyspozycję 
Wykonawcy przekazania wartości wynagrodzenia za podwykonawstwo na rachunek wskazanego podwykonawcy  
lub do faktury takiej winna być dołączona kopia faktury wystawiona przez podwykonawcę wraz z dowodem jej zapłaty 
przez Wykonawcę lub oświadczenie podwykonawcy o uregulowaniu należności przez generalnego Wykonawcę. 

7. Faktury niespełniające w/w warunków zostaną zwrócone Wykonawcy bez obowiązku ich realizacji przez Zamawiającego. 

8. Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej. Do faktury 
końcowej stosuje się postanowienia ust. 5, niniejszego paragrafu. 

9. Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowi protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy łącznie z podpisaną Kartą 
Gwarancyjną sporządzoną przez Wykonawcę. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia każdej faktury najpóźniej w przeciągu dwóch tygodni od daty spisania protokołu odbioru. 

11. Zapłata faktur przez Jednostkę organizacyjną nastąpi: 
    a) fakturami częściowymi i końcowymi - do 14 dni od daty otrzymania faktury 

12. Należność za wykonane roboty Jednostka organizacyjna ureguluje przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturach. 

Zapłata faktur następować będzie z wykorzystaniem „mechanizmu podzielonej płatności”. 

13. Za datę zapłaty uważa się dzień wypływu środków z konta Jednostki organizacyjnej. 

14. Faktury za realizację przedmiotu umowy z uwagi na konsolidację VAT muszą zawierać zapisy NABYWCA i ODBIORCA/PŁATNIK i należy  
je wystawiać na: 

Nabywca: Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, Plac Wolności 13, NIP: 749-20-96-439  

Odbiorca/Płatnik: Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu 

6. § 15  ust. 2 lit. b SIWZ otrzymuje brzmienie: 

popadnięcia przez Jednostkę organizacyjną w zwłokę dłuższą niż 30 dni w zapłacie faktur końcowych w stosunku do terminu 
zapłaty tych faktur wskazanego w § 10 ust. 11 lit. a). 

7. Zmianie ulega także Formularz oferty, który stanowi integralną część niniejszej odpowiedzi.  

Ponadto Zamawiający zamieszcza uzupełnienie dokumentacji projektowej, która 
stanowi integralną część SIWZ. 

Jednocześnie w związku ze zmianami w SIWZ Zamawiający informuje, że termin 
składania ofert zostaje zmieniony z dnia 18-09-2020 godz.: 10:00 na dzień 
25-09-2020 godz. 10:00. 

Niniejsze odpowiedzi stanowią integralna część SIWZ. 
Ponadto informujemy, że Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod 
uwagę powyższe odpowiedzi i uzupełnienia dokumentacji.  
Zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało przekazane do wszystkich 
wykonawców biorących udział w postępowaniu przez umieszczenie go na stronie internetowej. 
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