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Urząd Miasta Szczecin 
Wydział Inwestycji Miejskich 
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin 
tel. +4891 42 45 496, fax +4891 45 53 609 
wim@um.szczecin.eu  -  www.szczecin.eu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

          Szczecin, dnia 29.09.2021r. 
 

WIM-III.1431.6.2021.MS 

UNP:48804/WIM/-II/21         

            

    

 

 

Dotyczy:  wniosku o dostęp do informacji publicznej z dnia 21.09.2021r.  

  

 

 

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21.09.2021 r. o udzielenie informacji 

publicznej dotyczącej: inwestycji pn. „Budowa Szkoły Podstawowej przy                              

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

przesłanie w formie elektronicznej, na wskazany adres mailowy                                       

oraz                                                                 ustosunkowując się do treści wniosku 

wskazuję, że :  

 

1. Zamawiający w dniu 07.08.2020r odstąpił od Umowy. W załączeniu przedkładam 

kopie oświadczenia o odstąpieniu.  

 

2. Przyczyny odstąpienia zostały wskazane w Oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy 

z dnia 07.08.2020r. oraz szczegółowo uzasadnione. 

 

3. Zamawiający nie może udzielić odpowiedzi na pytania zawarte w pkt 3  albowiem 

mają one charakter oceny i nie stanowią informacji publicznej o której mowa w 

ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 

2019 r. poz. 1429 ze zm.).   

 

4. Zamawiający w dniu 07.08.2020r odstąpił od Umowy, na podstawie przepisów 

kodeksu cywilnego oraz zapisów Umowy, a tym samym uznał, że Wykonawca nie 

wykonywał i nie wykonał należycie powierzonych mu obowiązków.  

 

5. Firma                               w dniu 24.09.2020r złożyła oświadczenie z dnia 

22.09.2020 r. o odstąpieniu od Umowy nr CRU/17/0003358 zawartej w dniu 

28.09.2017 r.  

 

6. W wyniku odstąpienia od umowy Wykonawcy zostały naliczone kary umowne w 

wysokości 10% wartości całego kontraktu tj. kwota 5.881.163,24 zł. Dodatkowo 

Wykonawcy zostały naliczone kary umowne z tytułu nienależytego wykonania lub 

zaniechania wykonania obowiązków umownych w łącznej wysokości 6.690.000,00 

zł - co daje razem 12.571.163,24 zł. Podstawy prawne zostały wskazane w 

wezwaniach, które załączam.  
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7. Wykonawca otrzymał wezwanie do zapłaty z dnia 06.08.2020r. kopia                            

w załączeniu. 

 

 

8. Postępowanie sądowe z powództwa                            o zapłatę i ustalenie jest 

prowadzone pod sygn. akt VIII GC 365/21 przed Sądem Okręgowym w Szczecinie 

Wydziałem VIII Gospodarczym. Zamawiający otrzymał pozew i aktualnie sporządza 

na niego odpowiedź.  

 

Podpisano: Katarzyna Tutko Dyrektor Wydziału WIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 
1) kopia pisma WIM-V.272.90.2020MW Z DNIA 06.08.2020r. 

„ Oświadczenie Zamawiającego o naliczeniu kar umownych wraz z wezwaniem do zapłaty” 

2) kopia pisma z dnia 07.08.2020r. „Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy” 

3) kopia pisma WIM-IV.7013.1.2021.AS z dnia 12.03.2021r „Wezwanie do zapłaty kary umownej” 

 

 

Do wiadomości: 

1)  

2) a/a 

 

 


