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Realizacja projekt pn. „Prace konserwatorskie oraz ekspozycja edukacyjna na terenie byłego obozu jenieckiego Stalag 318/VIII F (344) 

(Łambinowice) wraz z modernizacją budynku i otoczenia Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu i zakupem niezbędnego wy-
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Wykonawcy, którzy zapoznali się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia  

w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych i konserwatorskich na obiektach 

stanowiących pozostałości poobozowe po Stalagu 318/VIII F (344) Lamsdorf,  

w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. 

(Ogłoszenie nr 531523-N-2020 z dnia 2020-04-15 r.) 

 

 

Szanowni Państwo 

 

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych na podstawie art. 38 ust. 2  ustawy z 29 stycznia 2004 ro-

ku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuje, że w ww. postępowaniu w 

dniu 16 kwietnia 2020 r. wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści SIWZ, cytowane poniżej: 

 

Pytanie nr 1: 

„Prosimy o wyjaśnienie – czy Zamawiający przewiduje płatności częściowe w ramach wykonywanych 

robót budowlanych, czyli częstsze niż można wywnioskować z opisu w par. 15 ust. 3 i 4 wzoru umowy. 

Podkreślamy, że fakturowanie częściowe ma wpływ na cenę, a także z uwagi na wielość zadania, możli-

wości złożenia oferty przez mniejsze podmioty, co w obecnej sytuacji może być utrudnione, a co także ma 

wpływ na cenę. Zatem jeśli założono tylko dwie faktury wnioskujemy o zmianę na częstsze płatności (nap. 

Miesięczne lub wg harmonogramu)” 

 

Pytanie nr 2: 

„W związku z zaistniała sytuacją związaną z koronawirusem firmy ubezpieczeniowe pracują zdalnie stąd 

nasze zapytanie czy możemy wnieść wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej opatrzonej kwalifiko-

wanym podpisem elektronicznym?” 

 

W odpowiedzi na pytanie 1, Zamawiający informuje, że uwzględnia uwagi dot. płatności czę-

ściowych. W ślad za tym, na postawie art. 38, ust. 4 ustawy Pzp zmianie ulega, w załączniku nr 8 do 

SIWZ w Projekcie umowy § 15, ust. 3 pkt 4, który przyjmuje brzmienie: 

„4. Rozliczenie za wykonane prace stanowiące przedmiot umowy odbywać się będzie na podstawie fak-

tur VAT częściowych, wystawianych przez Wykonawcę za wykonanie kompletnej dokumentacji projek-

towej oraz za odebrane przez Zamawiającego, zamknięte technologicznie i funkcjonalnie etapy faktycz-

nie wykonanych robót, zgodnie z uzgodnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji robót i 

końcowej wystawionej po odbiorze końcowym robót. Wykonawca jest uprawniony do fakturowania czę-



   
 

ściowego robót budowlanych do poziomu 80% całego wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 

15 ust. 3, pkt 2 umowy”. 

Powyższa modyfikacja staje się integralną częścią SIWZ 

W odpowiedzi na pytanie 2, Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wniesienie wadium 

w formie gwarancji ubezpieczeniowej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

Z poważaniem 

DYREKTOR 

-//- 

-//--//-dr Violetta Rezler-Wasielewska 

 

 

 

 


