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WIM-III.1431.8.2021.MS 

UNP: 57561/WIM/-II/21     

 

 

 

 

Dotyczy:  wniosku o dostęp do informacji publicznej z dnia 08.11.2021r.  

  

 

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej, w odpowiedzi na wniosek z dnia 08.11.2021 r. o udzielenie informacji 

publicznej dotyczącej inwestycji pn.: „Budowa Szkoły Podstawowej przy                              

ul. Podbórzańskiej i Kredowej w Szczecinie” (dalej jako: „Umowa”) Wydział Inwestycji 

Miejskich UM Szczecin przekazuje poniższe informacje: 

 

I. Odpowiedź na pytania zawarte w treści wniosku 

Ad.1  Firma Polaqua Sp. z o.o. zakwestionowała  w całości naliczenie kar umownych  
Stanowisko dotyczące kwestionowania kar umownych zostało wyrażone                    
w pozwie złożonym przez POLAQUA Sp. z o.o. Postępowanie sądowe                      
o zapłatę  i  ustalenie jej wysokości  jest prowadzone pod sygn. akt VIII GC 
365/21 przed Wydziałem VIII Gospodarczym Sadu Okręgowego w Szczecinie. 

Ad.2 Zamawiający GM Szczecin w dniu 29.09.2021 pismem znak WIM-
III.1431.6.2021.MS (załącznik nr1) udzielił odpowiedzi  dotyczącej naliczenia 
kar natomiast  zakres i wartość sporu  jest elementem toczącego się 
postępowania sądowego.   

Ad.3 Obecnie Zamawiający  realizuje zakres dotyczący wykonania dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej pozwalającej na dokończenie budowy szkoły. 
Przedmiot i zakres zamówienia dotyczący wykonania dokumentacji projektowej 
został  opisany w  postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego  
umieszczonym pod adresem: 

https://portal.smartpzp.pl/umszczecin/public/postepowanie?postepowanie=1207
5160 

Ad.4  Po odstąpieniu przez Zamawiającego została przeprowadzona inwentaryzacji 
placu budowy przez każdą ze stron Umowy. Z uwagi na to, że Protokóły są 
rozbieżne, nie dysponujemy dokumentem końcowym odebranym przez  obie 
strony. Zamawiający w załączeniu  przekazuje kopię pisma:                                 
WIM-III.7013.2.632.2018.MS z dnia 21.09.2021r. (załącznik nr 2) skierowanego 
do Polaqua Sp. z o.o. 
 

II. W zakresie Wnioskowanych dokumentów Zamawiajacy wskazuje, że : 

http://um.szczecin.eu/
http://www.szczecin.eu/
https://portal.smartpzp.pl/umszczecin/public/postepowanie?postepowanie=12075160
https://portal.smartpzp.pl/umszczecin/public/postepowanie?postepowanie=12075160
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1. Wnioskowane dokumenty wymienione w  pkt. 1,  3 są dostępne pod adresem:  

http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50454.asp?soid=29E28B49783444E582AC

87F4D2410880  

2. Zamawiający  w załączeniu przekazuje   kopię wnioskowanego  w pkt. 2 

dokumentu  tj. formularz oferty oraz kalkulację cenową  złożoną przez 

Polaqua Sp. z o. o. (załącznik nr 3,4) 

3. Z wnioskowanymi  dokumentami wymienionymi  w  pkt. 5, 6,7,8,9,14  można 

zapoznać się pod adresem: 

https://portal.smartpzp.pl/umszczecin/public/postepowanie?postepowanie=12

075160 

4. W zakresie dokumentów wymienionych w punktach 

4,10,11,12,13,15,16,17,18  wniosku informuję, że dostęp do dokumentów 

zawartych w aktach sprawy sądowej stanowi regulację szczególną, o której 

mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej, określającą odmienne zasady i tryb dostępu do 

informacji będących informacjami publicznymi. Wobec powyższego w tym 

przypadku zastosowanie mają przepisy ustaw  z dnia 17 listopada 1964 r. 

Kodeks postępowania cywilnego, a przepisów ustawy o dostępie do 

informacji publicznej nie stosuje się. 

 

 

 

                                              Podpisano: Katarzyna Tutko Dyrektor Wydziału WIM 

 

 

 

 

 
Załączniki 

1. kopia pisma WIM-III.1431.6.2021.MS 

2. kopia pisma WIM-III.7013.2.632.2018.MS z dnia 21.09.2021r 

3. kopia formularza oferty wykonawcy 

4. Kopia kalkulacji oferty  wykonawcy 

 

Do wiadomości: 

1)  

2) a/a 
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