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Nasz znak: BIP-S.1431.28.2022.MŁ 

 

W odpowiedzi na wniosek złożony drogą elektroniczną w dniu 02.03.2022,  
w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej, odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na Budowę zintegrowanego węzła komunikacyjnego 
Łękno wraz z infrastrukturą przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz 
aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie, udzielam odpowiedzi na następujące 
pytania: 

 
Ad. I. 1 
W jakiej wysokości naliczył Zamawiający kary umowne w ramach realizacji wyżej wymienionej 
inwestycji? 

Zamawiający w trakcie realizacji Umowy nr CRU/18/0004038 z dnia 23.10.2018 r. 
naliczył Wykonawcy kary umowne w łącznej wysokości: 90 000,00 zł  
(z uwzględnieniem Noty Księgowej Korekta Nr 01/04/2021 z dnia 29.04.2021 r.), 
dodatkowo naliczono odsetki w wysokości 115,31 zł wynikające z nieterminowego 
zapłacenia za kary. Wykonawca w całości zapłacił kary umowne. Do zapłacenia 
pozostała kwota w wysokości 7,91 zł wynikająca z Noty odsetkowej  
nr 01/03/WIM/2022 – termin płatności 14.03.2022 r.). 
 
Ad. I. 2 
Na jakiej podstawie/z jakiego tytułu Zamawiający naliczył wskazane kary umowne? 

Zamawiający naliczył kary umowne z tytułu: 
a) nieobecności wymaganego personelu, dla którego stawiano warunki udziału  

w postępowaniu w okresie realizacji robót - na podstawie Subklauzuli 8.7 pkt e; 
b) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom robót -  

na podstawie Subklauzuli 8.7 pkt n; 
c) wprowadzenia na plac budowy Podwykonawcy, który nie został zgłoszony 

Zamawiającemu zgodnie z Subklauzulą 4.4 [Podwykonawcy] - na podstawie 
Subklauzuli 8.7 pkt l. 

 

Ad. I. 3 
Jaka była łączna wartość przedmioty zamówienia? 

Łączna wartość przedmiotu Zamówienia, zgodnie z Aneksem nr 22 z dnia 
03.03.2022 r. do Umowy nr CRU/185/004038 wynosiła 138 007 060,91 zł. 
 
Ad. I. 4 
Czy po otrzymaniu od Państwa pism z oświadczeniami o naliczeniu kar umownych Konsorcjum firm 
Roverpol Sp. z o.o. oraz Rover Infraestructuras S.A. kwestionowała ich wysokość i/lub podstawę 
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naliczania kar? Czy wśród naliczonych kar są takie, których Konsorcjum firm Roverpol Sp. z o.o. oraz 
Rover Infraestructuras S.A. nie kwestionowało co do podstaw ich naliczenia? 

Stanowisko Wykonawcy dotyczące poszczególnych kar umownych przedstawione 
zostało w korespondencji Wykonawcy wymienionej w punkcie II.3 i 4 – niżej. 
 
Ad. I. 5 
Czy wykonawca otrzymał już wezwanie do zapłaty, a jeśli tak , to z jaką datą, na jaką kwotę opiewało 
wezwanie i czy wykonawca ustosunkował się do wezwania? 

Wykonawca otrzymał wezwania do zapłaty wynikające z wystawionych not 
księgowych. Daty wezwań do zapłaty, kwoty oraz stanowisko Wykonawcy zostało 
wskazane w korespondencji zgodnie z punktem II.3 i 4 - niżej. 
 

Ad. II WNIOSKOWANE DOKUMENTY (dołączone jako załączniki do niniejszego 
pisma): 

1. Dokumentacja postępowania przetargowego, w tym SIWZ wraz z załącznikami 
oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego: 

a) Umowa nr CRU/18/0004038 z dnia 23.10.2018 r. wraz z Aneksami 
znajduje się na stronie BIP Urzędu Miasta Szczecin w Rejestrze umów 
zawartych przez Gminę Miasto Szczecin, 
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50899.asp, ścieżka dostępu: ścieżka 
dostępu: BIP/Rejestr umów – w wyszukiwarce należy wpisać 
CRU/18/0004038;  

b) Dokumenty formalne konsorcjum - wezwanie; 
c) Dokumenty formalne konsorcjum - uzupełnienie; 
d) Link do postępowania ze strony internetowej zamawiającego, gdzie 

zamieszczona jest SIWZ, odpowiedzi na pytania oraz wszelkie modyfikacje 
SIWZ.  
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50454.asp?soid=E15ADB9BC4634043B
34F62B172D14B2C; 

e) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu 
nieograniczonego; 

f) Dokumenty złożone na wezwanie do złożenia aktualnych na dzień złożenia 
oświadczeń i dokumentów w postępowaniu przetargowym; 

g) Dokumenty złożone na wezwanie do uzupełnienia i wyjaśnienia 
dokumentów w postępowaniu przetargowym; 
 

2. Oferta Konsorcjum firm Roverpol Sp. z o.o. oraz Rover Infraestructuras S.A. 
złożona w postępowaniu wraz z wszelkimi załącznikami 

 
3. i 4. Nota księgowa/wezwanie do zapłaty odnoszące się do naliczonych kar 

umownych. Korespondencja z wykonawcą w sprawie naliczonych kar umownych: 
a) wezwanie do zapłaty kwoty 5 000,00 zł – pismo znak:  

WIM-V.042.2.2.2019.KR z dnia 04.07.2019 r. wraz z Notą Księgową  
nr 01/07/WIM/2019 z dnia 04.07.2019 r., pismo Wykonawcy znak: 
873/SZN/4038/PS/2019 z dnia 19.08.2019 r.,  

b) wezwanie do zapłaty kwoty 25 000,00 zł – pismo znak:  
WIM-V.042.2.1.2020.KR z dnia 08.01.2020 r. wraz z Notą Księgową  
nr 01/01/WIM/2020 z dnia 08.01.2020 r., pismo Wykonawcy znak: 
1283/SZN/4038/PL/2020 z dnia 24.02.2020 r., oświadczenie o potrąceniu 
pismo znak: WIM-V.042.2.3.2020.KR z dnia 27.02.2020 r.; 

c) pismo Zamawiającego znak: WIM-I.042.2.17.2020 AD z dnia 24.02.2020 r., 
pismo Wykonawcy znak: 1285/SZN/4038/PL/2020 z dnia 25.02.2020 r., 
wezwanie do zapłaty kwoty 20 000,00 zł – pismo znak:  
WIM-V.042.2.23.2020.KR z dnia 03.03.2020 r. wraz z Notą Księgową  
nr 01/03/WIM/2020 z dnia 03.03.2020 r.,  



d) wezwanie do zapłaty kwoty 5 000,00 zł – pismo znak:  
WIM-V.042.2.5.2020.KR z dnia 01.04.2020 r. wraz z Notą Księgową  
nr 01/04/WIM/2020 z dnia 01.04.2020 r., 

e) wezwanie do zapłaty kwoty 5 000,00 zł – pismo znak:  
WIM-V.042.2.10.2020.KR z dnia 05.08.2020 r. wraz z Notą Księgową  
nr 01/08/WIM/2020 z dnia 05.08.2020 r., pisma Wykonawcy: znak: 
1592/SZN/4038/PS/2020 z dnia 10.08.2020 r., znak: 
1609/SZN/4038/PS/2020 z dnia 17.08.2020 r. oraz znak: 
1638/SZN/4038/PS/2020 z dnia 26.08.2020 r., 

f) pismo Zamawiającego znak: WIM-I.042.2.01.2021.AD z dnia 03.02.2021 r., 
wezwanie do zapłaty kwoty 45 000,00 zł - pismo znak:  
WIM-IV.042.2.1.2021.AS z dnia 29.03.2021 r. wraz z Notą Księgową  
nr 02/03/WIM/2021 z dnia 29.03.2021 r., pismo Wykonawcy znak: 
2093/SZN/4038/PL/2021 z dnia 12.04.2021 r., pismo Zamawiającego znak: 
WIM-I.7013.533.2021.IL z dnia 13.04.2021 r., pismo Wykonawcy znak: 
2114/SZN/4038/PL/2021 z dnia 21.04.2021 r., oświadczenie  
o pomniejszeniu wysokości kary umownej z dnia 29.04.2021 r. wraz z Notą 
Księgową Korekta Nr 01/04/2021 z dnia 29.04.2021 r.,  

g) wezwanie do zapłaty odsetek – pismo znak: WIM-IV.042.2.3.2021.AS z dnia 
02.07.2021 r. wraz z Notą Księgową nr 01/06/WIM/2021 z dnia 30.06.2021 
r., 

h) wezwanie do zapłaty kwoty 5 000,00 zł – pismo znak:  
WIM-IV.042.1.8.2022.MW z dnia 09.02.2022 r. wraz z Notą Księgową  
nr 01/02/WIM/2022 z dnia 07.02.2020 r. (oczywista omyłka), wezwanie  
do zapłaty kwoty 7,91 zł - pismo znak: WIM-IV.042.2.16.2022.MW z dnia 
04.03.2022 r., Nota odsetkowa nr 01/03/WIM/2022 z dnia 08.03.2022r.  

  

  
 

Z poważaniem 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
         
 
 


