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MNS/ZP/A/3/18       Szczecin dnia 17 lipca 2018 r.  

 

        Uczestnicy postępowania 

 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie pn. Przebudowa sal ekspozycyjnych w budynku Muzeum Narodowego 

w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 3, w ramach projektu „Wspólne dziedzictwo, wspólna 

przyszłość – centralne muzea pomorskie wspólnie prezentują historię i sztukę Pomorza” 

 

Odpowiedzi na pytania  

W związku z otrzymanymi zapytaniami do zamówienia publicznego prowadzonego  w trybie przetargu 

nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21 czerwca 2018 r.  pod 

numerem576233-N-2018, w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej 

http://bip.muzeum.szczecin.pl pn.: . Przebudowa sal ekspozycyjnych w budynku Muzeum 

Narodowego w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 3, w ramach projektu „Wspólne dziedzictwo, 

wspólna przyszłość – centralne muzea pomorskie wspólnie prezentują historię i sztukę Pomorza”, 

Zamawiający zgodnie z art.38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz.U. z 2017 r., poz.1579 j. t.  z późn.zm.) udziela odpowiedzi na poniższe pytania i wyjaśnia 

wątpliwości: 

 

Pytanie 1: 

Czy Zamawiający dopuszcza skrócenie czasu realizacji Etapu I do 4 miesięcy oraz przystąpienie 

bezpośrednio po zakończeniu Etapu I do realizacji Etapu II oraz skrócenie czasu jego realizacji do 3 

miesięcy ? 

Chęć skrócenia czasu realizacji podyktowana jest dużą tendencją wzrostu kosztów bezpośrednich ( 

wzrost płac i cen materiałów) , przy jednoczesnym wymogu Zamawiającego podania ceny ryczałtowej 

na cały zakres zadania przy okresie realizacji i płatności do 28.02.2020 r.  

 

Odpowiedź: 

1. Zamawiający po przeanalizowaniu możliwości zmian organizacyjnych związanych z 

prawidłowym funkcjonowaniem Muzeum jak i dopasowania terminów otwarcia zaplanowanych 

wystaw rezygnuje z dwuetapowego wykonywania zadania i wprowadza następujące terminy realizacji 

przedmiotu umowy: 

Orientacyjny termin podpisania umowy – 17.08.2018 r. 
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Termin wykonania przedmiotu umowy -  28.02.2019 r. 

 

2. W związku ze zmianą zasad organizacji i terminów robót, zmianie ulega planowany 

sposób wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający zastrzega, iż wynagrodzenie za wykonanie 

robót budowlanych, tzw. niekwalifikowanych płatne będzie na podstawie faktury końcowej 

wystawionej przez Wykonawcę nie wcześniej niż  w 2019 r., dodatkowo 30% wartości 

pozostałego wynagrodzenia Wykonawcy płatne będzie na podstawie faktury wystawionej przez 

Wykonawcę nie wcześniej niż w 2019 r. Pozostała część wynagrodzenia ( 70% wartości robót 

kwalifikowanych ) płatna będzie na podstawie faktury częściowej – przy założeniu, iż 

Wykonawca wystawia jedną fakturę na miesiąc oraz nie wcześniej niż po wykonaniu i odbiorze 

części robót, których faktura dotyczy.  

 

3. W związku z powyższym Zamawiający wprowadza odpowiednie zmiany w SIWZ oraz we 

wzorze umowy, w opisie przedmiotu zamówienia oraz w schemacie organizacji placu budowy. 

 

4. Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert: 

a) Termin składania ofert upływa dnia 24.07.2018 roku o godz. 10:00  

b) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.07.2018 roku o godz. 10:30  


