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Pytania wykonawców i wyjaśnienia 

 

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego, w trybie podstawowym – bez 

negocjacji, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r., Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021, 

poz. 1129, z późn. zm.) pn. „Remont skrzydła zachodniego i południowego budynku Muzeum przy 

ul. 3 Maja 19. Etap III.” 

 

Zamawiający – Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 

2019 r., Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021, poz. 1129, z późn. zm.) informuje, iż: 

 

W postępowaniu wpłynęły następujące pytania od Wykonawców: 

 

- „Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu w projekcie umowy § 5 pkt 2 dotyczącego odbiorów 

częściowych . Prosimy o wprowadzenie zapisu umożliwiającego odbiory częściowe miesięczne wraz z 

rozliczeniem etapowym oraz płatność końcową. Prośbę swą argumentujemy koniecznością 

zaliczkowania zakupu materiałów budowlanych celem zachowania terminowości dostaw, utrzymania 

płynności finansowej przedsiębiorstwa na danej inwestycji oraz zawirowaniami cen materiałów 

budowlanych jakie mają obecnie miejsce.” 

 

 

Zamawiający przekazuje następujące wyjaśnienia: 

 

Zamawiający dokona zmiany zapisów § 5 ust. 2 i 3 projektowanych postanowień umowy, 

stanowiących zał. nr 5 do SWZ, z dotychczasowych: 

 

„2. Zamawiający nie dopuszcza możliwość odbiorów częściowych wykonanych już robót. 

3. Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę Zamawiającemu. 

Podstawą dla wystawienia faktury będzie bezusterkowy protokół końcowego odbioru robót 

zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Termin płatności faktury wynosi 30 dni 

liczony od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Wynagrodzenie 

zostanie zapłacone przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze.” 

 

na: 

 

„2. Zamawiający dopuszcza możliwość odbiorów częściowych wykonanych już robót. Odbiór 

częściowy musi zostać potwierdzony protokołem oraz zatwierdzony przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Za odebrane w ten sposób roboty zostanie zapłacone Wykonawcy wynagrodzenie, 

w wysokości odpowiadającej wartości odebranych robót ujętej w kosztorysie ofertowym, 

z zastrzeżeniem powyższego warunku. Płatność za odebraną cześć robót nastąpi na podstawie faktury 

wystawionej Zamawiającemu przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od dnia jej dostarczenia 

Zamawiającemu, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze. 

3. Podstawą zapłaty całości wynagrodzenia (bądź jego pozostałej części w przypadku odebrania części 

robót i zapłacie odpowiedniej do jej wartości kwoty wynagrodzenia) będzie faktura końcowa 

wystawiona przez Wykonawcę Zamawiającemu. Podstawą dla wystawienia faktury końcowej będzie 

bezusterkowy protokół końcowego odbioru robót zatwierdzony przez inspektora nadzoru 



inwestorskiego. Termin płatności faktury końcowej wynosi 30 dni liczony od dnia dostarczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Wynagrodzenie zostanie zapłacone 

przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze.” 
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