
 

Dotyczy: zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę budynku  

Miejskiej Biblioteki Publicznej przy pl. Matki Teresy z Kalkuty 8. 

                          Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie informuje, że jeden z Wykonawców złożył następujące 

wnioski dotyczące zmian w SIWZ  w zakresie: 

 

WNIOSEK NR 1 

Zmiana § 15 ust. 9 umowy o udzielenie zamówienia  o zawartej  w siwz treści:                                                                                        

„  Wykonawca nie ma prawa domagania się odbioru częściowego za wyjątkiem: 

1)        odbioru prac na takim etapie na jakim się znajdują na dzień 31.07.2018 r. 

2)       odbioru prac na koniec I ETAPU (§ 11 ust. 2 a). 

3)       odbioru prac na takim etapie na jakim się znajdują na dzień 31.03.2019 r. 

4)       odbioru prac na takim etapie na jakim się znajdują na dzień 30.06.2019 r. 

5)       odbioru prac na takim etapie na jakim się znajdują na dzień 30.09.2019 r. 

6)       odbioru prac na koniec II ETAPU (§ 11 ust. 2 b)”  

na 

 „Wykonawca ma prawo domagać się odbioru częściowego raz w miesiącu”   

W związku z powyższym Zamawiający MBP w Szczecinie zmienia treść § 15 ust. 9  umowy , który 

przyjmie następujące brzmienie: 

 „Wykonawca nie ma prawa domagania się odbioru częściowego za wyjątkiem: 

1) odbioru prac na takim etapie na jakim się znajdują na dzień 30.04.2018 r. 

2) odbioru prac na takim etapie na jakim się znajdują na dzień 31.05.2018 r. 

3) odbioru prac na takim etapie na jakim się znajdują na dzień 30.06.2018 r. 

4) odbioru prac na takim etapie na jakim się znajdują na dzień 31.07.2018 r. 

5) odbioru prac na takim etapie na jakim się znajdują na dzień 31.08.2018 r. 

6) odbioru prac na takim etapie na jakim się znajdują na dzień 30.09.2018 r. 

7) odbioru prac na takim etapie na jakim się znajdują na dzień 31.10.2018 r. 

8) odbioru prac na koniec I ETAPU (§ 11 ust. 2 a). 

9) odbioru prac na takim etapie na jakim się znajdują na dzień 28.02.2019 r. 

10) odbioru prac na takim etapie na jakim się znajdują na dzień 31.03.2019 r. 

11) odbioru prac na takim etapie na jakim się znajdują na dzień 30.04.2019 r. 

12) odbioru prac na takim etapie na jakim się znajdują na dzień 31.05.2019 r. 

13) odbioru prac na takim etapie na jakim się znajdują na dzień 30.06.2019 r. 

14) odbioru prac na takim etapie na jakim się znajdują na dzień 31.07.2019 r. 

15) odbioru prac na takim etapie na jakim się znajdują na dzień 31.08.2019 r. 

16) odbioru prac na takim etapie na jakim się znajdują na dzień 30.09.2019 r. 

17) odbioru prac na takim etapie na jakim się znajdują na dzień 31.10.2019 r. 

18) odbioru prac na koniec II ETAPU (§ 11 ust. 2 b) 

W związku ze zmianą § 15. ust. 9 ulegnie zmianie treść  § 15 ust. 10 z: 

„Jeżeli okres wykonania robót (§ 11 ust. 1) przewidziano na późniejszy dzień niż 31.03.2020 r., 

wówczas Wykonawca może domagać się jednego dodatkowego częściowego odbioru prac na takim 

etapie na jakim się znajdują na dzień 31.03.2020 r.” 

na treść  w brzmieniu: 

                          „Jeżeli okres wykonania robót przewidziano na dzień 31.03.2020 r. lub  

                          późniejszy, wówczas    Wykonawca może domagać się dodatkowych 

                          częściowych odbiorów prac na takim etapie na jakim się znajdują na ostatni  

                          dzień miesiąca lutego, marca i kwietnia roku 2020 z zastrzeżeniem jednak 

                          nieprzekraczalnego terminu odbioru końcowego określonego w § 11 ust. 1” 

 

WNIOSEK NR 2                 

                          Doprecyzowanie § 21 ust. 2 pkt 3 umowy zgodnie z   dyspozycją art. 142 ust. 5 prawa zamówień         

publicznych.      

Zamawiający nie zmienia par. 21 ust. 2 pkt. 3.Zamawiający podaje, że treść przepisu art. 142 ust. 5 nie 

musi być powielana w umowie. Nadto, iż sposób zmiany umowy w poszczególnych przypadkach jest 

określony dostatecznie w par. 21 ust. 3, 4, 5 i 6. Sposób zmiany umowy w przypadku określonym w 

art. 142 ust. 5 określa właśnie par. 1 ust. 5. 

 

Modyfikacja § 15 ust 9 i 10 nie  spowodują konieczności zmiany terminu  składania ofert. 

 


