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Kowary, 15.07.2017 r.  
 

 WYKONAWCY  
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na  wykonanie robót budowlanych polegających 

na dociepleniu ścian zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi  
w ramach realizacji projektu pn.: „Termomodernizacja budynku Ośrodka 
Oświatowo – Wypoczynkowego Wojków w Kowarach”  

 
 

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

 
Zamawiający informuje, iż w toku postępowania, w trybie art. 38 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych Wykonawcy w dniu 12.07.2017 r. i 13.07.2017 r. wnieśli 
Zamawiającemu zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający 
działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej 
ustawą PZP), poniżej przedstawia treść wniesionych zapytań i udziela następujących 
odpowiedzi:  
 
Pytanie Wykonawcy nr 1: 

 
Biorąc pod uwagę, że Zamawiający przewiduje tylko jedną fakturę końcową. 

Zwracam się z pytaniem czy możliwe jest zastosowanie faktur przejściowych co moim 
zdaniem zdecydowanie poprawia i przyspiesza proces budowlany a poza tym przyczyni  
się do obniżenia ceny proponowanych ofert ponieważ w znacznym stopniu eliminuje  
się koszty kredytu bankowego. 

 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1:  
 
Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie faktur przejściowych. Płatność za wykonanie 
przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w trzech etapach. Zamawiający dokonuje  
stosownej modyfikacji Załącznika nr 12 stanowiącego wzór umowy. Zmiany we wskazanym 
powyżej zakresie naniesione zostały kolorem czerwony w Załączniku nr 12 stanowiącym 
wzór umowy.  
 
Pytanie Wykonawcy nr 2: 
 
Po zapoznaniu się z ofertą przetargową nr 546651-N-2017 na wykonanie robót budowlanych 
polegających na dociepleniu ścian zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi w ramach 
realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynku Ośrodka Oświatowo-Wypoczynkowego 
Wojków w Kowarach” mamy następujące pytania dotyczące warunków płatności: 
1. Czy jest możliwe wynagrodzenie tzw. etapowe, po zakończeniu uzgodnionych etapów 

prac, po odbiorach tych prac na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT – ilości 
etapów płatności do wspólnego uzgodnienia przed ewentualnym podpisaniem umowy? 

2. Czy jest możliwość wystawienia faktury materiałowej – na zakup materiałów i produktów 
celem wykonania w/w prac? 
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Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2:  
 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 1. Zamawiający nie przewiduje jednak możliwości 
wystawienia faktury materiałowej za sam zakup materiałów i produktów. 

Zamawiający wskazuje, iż wprowadzone modyfikacje mają moc wiążącą  
dla wszystkich uczestników postępowania i stanowią aktualizację specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia z dnia 06.07.2017 r. 

 
Biorąc powyższe pod uwagę, zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 6 w zw. 

z art. 38 ust. 1 i 4 i art. 12a ust. 2 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych – w celu 
umożliwienia uwzględnienia powyższych zmian, przedłuża termin składania i otwarcia ofert. 
Nowy termin składania ofert zostaje wyznaczony na dzień 24 lipca 2017 r. o godz.16.00  
i termin otwarcia ofert 24 lipca 2017 r. godz. 16.30. 

 
 
 
 
 

………………………….. 
Podpis Zamawiającego 


