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dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Renowacje zabytkowo 

obiektu KWP w Szczecinie przy ul. Małopolskiej 47 

 

 

 Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wypłynęły do przedmiotowego postępowania 

wraz z odpowiedziami oraz zmianą: 

 

 

Pytanie: 

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie, kwestii dotyczącej fakturowania. A mianowicie w Umowie 

zawarte jest: "Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczenia wynagrodzenia za 

wykonanie przedmiotu zamówienia fakturami częściowymi. Płatność będzie następowała na 

podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę, popartych protokołami częściowego odbioru robót 

sporządzanych po zakończeniu każdego kolejnego etapu (zgodnie z podziałem przedmiotu 

zamówienia wynikającym z harmonogramu rzeczowo-finansowego)" 

Co rozumiecie Państwo pod określeniem "etap". W załączonym wzorze harmonogramu jest podział na 

miesiące, czy to oznacza, iż fakturowanie odbywać się będzie fakturami częściowymi, za każdy 

miesiąc, czyli etap? 

Proszę o wyjaśnienie kwestii. 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że określenie „etap” odnosi się do nazwy grupy robót budowlanych (kolumna 2 

harmonogramu - załącznik nr 1 do umowy), które mogą być wykonane  w okresie jednego lub  kilku 

miesięcy. Dopuszcza się fakturowanie części etapu w odstępach miesięcznych. 

 

  Ponadto Zamawiający zmienia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia tj.  

w rozdziale V pkt. 1 pkt 2) „Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1. spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 uPzp dotyczące: 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia,   

warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał w okresie 

ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną 

polegającą na wykonaniu robót budowlanych lub remontowo-konserwacyjnych pod nadzorem 

konserwatora zabytków, na budynku lub budowli wpisanych do ewidencji lub rejestru zabytków, 

polegającą na konserwacji elewacji (w tym ceglanej) o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł 

brutto”. 

 

 Zamawiający przedłuża terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium 

na dzień 08.09.2014r. 
 

 


