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ARCHIWUM PANSTWOWE W KOSZAUNIE

Data:
2020-07-22

Nasz znak: 
O-Sz.26.1.2020

Pismo z dnia: Znak:

PYTANIA WYKONAWCOWI ODPOWIEDZI ZAMAWIAJ/\CEGO

Dotyczy: Postepowania o udzielenie zamowienia publiczneqo prowadzoneqo w trybie
przetarqu nieoqraniczoneqo na zadanie inwestvcyjne pn.: Wewnetrzna izolacja 
przeciwwilgociowa scian oraz posadzki podpiwniczenia budynku Archiwum 
Paristwowego w Koszalinie Oddziat w Szczecinku przy ul. Parkowej 3, dz. o nr ewid. 
314/2. Nrsprawy: O-Sz.26.1.2020

W zwi^zku ze skierawanym do Zamawiaj^cego pytaniem dotycz^cym w/w 
postepowania przetargowego, zgodnie z zapisem art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, ponizej 
zamieszczam pytanie wraz z odpowiedzi^. Odpowiedz na pytanie stanowi integraln^ cz^sc 
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

Pytanie:

,,Zwracamy sie z prosb^ o zmiane warunku w niniejszym postepowaniu przetargowym 
o ktorym mowa w zat^czniku Nr 7 do SIWZ: Wzor umowy w sprawie udzielenia zamowienia 
publicznego. A doktadnie chodzi nam o par. 8 pkt 5 przedmiotowej umowy.

Prosimy o zmiane formy rozliczenia z jednorazowej/ tylko jedna faktura/ na rozliczenie roboty 
w formie faktur czesciowych. Mozna przyj^c faktury co miesi^c lub rozliczenia za kolejne etapy 
robot z zachowaniem stosownej kwoty na rozliczenie koncowe ...”.

Odpowiedz:

Zamawiaj^cy informuje, ze nie wyraza zgody na zmiane formy rozliczenia zadania 
inwestycyjnego pn.: Wewnetrzna izolacja przeciwwilgociowa scian oraz posadzki 
podpiwniczenia budynku Archiwum Pahstwowego w Koszalinie Oddziat w Szczecinku przy 
ul. Parkowej 3, dz. o nr ewid. 314/2.

Z wyrazami szacunku

D Y R E K T O R 
Arotfiwuijt Haiistwowego w Koszalirtie

(
\mgr K/atarzyna Knafkryi

MG

Oddziat w Szczecinku. 78-400 Szczecinek. ul. Parkowa 3
tek/fax +48 94 37 40 363
e-mail: szczecinek@koszalin.ap.gov.pl

Oddziat w Stupsku, 76-200 Stupsk, ul W Lutostawskiego 17 
tel. +48 59 842 54 13, fax +48 59 84 22 327 
e-mail: slupsk@koszalin.ap.gov.pl

Administratorem danych osobowych jest Archiwum Pahstwowe w Koszalinie. Klauzule informacyjne dotyczqce przetwarzania danych osobowych znajduju siq na stronie internetowej 
pod adresem httpJ/www.koszalin.ap.gov.pi w zaktadce .Ochrona danych osobowych’.
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