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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 ….08.2022r. 
 

WIM-III.1431.11.2022.MS(2)    

        

  

        

 

Dotyczy:  wniosku o dostęp do informacji publicznej z dnia 19.08.2022r..  

  

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

publicznej, w odpowiedzi na wniosek z dnia 19.08.2022 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 poniżej informacje: 

 

ad.1 Gmina Miasto Szczecin  w piśmie z dnia 22.06.2020r znak: WIM-
V.272.67.2020.MW ( załącznik nr 1) wskazała powody braku akceptacji 
podwykonawcy firmy Polaqua Sp. z o.o., 
 
ad.2 Po odmowie przez Zamawiającego akceptacji propozycji Umowy 
podwykonawczej firma Polaqua Sp. z o.o. nie przedstawiła nowego projektu 
umowy podwykonawczej. Zamawiający w piśmie z dnia 21.07.2020r znak: WIM-
V.272.89.2020.AG przedstawił swoje stanowisko dotyczące umowy                                    
z podwykonawcą PERITO-MCT ( załącznik nr 2), 
 
ad.3 Firma Polaqua Sp. z o.o. przedłożyła zgłoszenia podwykonawców                          
w następującej ilości: 
a) roboty budowlane – 8 firm 

 

ad.4 Zamawiający nie zaakceptował żadnej umowy podwykonawczej na roboty 
budowlane. Zamawiający zaakceptował  dwie umowy na usługi, prace projektowe 
oraz jedną umowę na dostawę materiału. 
 
ad.5 Przedkładane umowy z podwykonawcą tj. ich treść była niezgodna                          
z  wymaganiami i treścią Umowy z Polaqua Sp. z o.o. ( załącznik nr 2), 
 
ad.6 Firma Polaqua Sp. z o.o. nie przedstawiła umów podwykonawczych 
poprawionych zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego oraz z załącznikami  
spójnymi i zgodnymi  z warunkami kontraktu   tak aby umowy te  i zgłoszenia były 
skuteczne, 
  
ad.7  Gmina Miasto Szczecin otrzymała 7 zgłoszeń/roszczeń od podwykonawców 
firmy Polaqua Sp. z o.o., wykonujących roboty budowlane 
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ad.8 Firma Polaqua Sp. z o.o. otrzymała wynagrodzenia związane z wykonaniem 
ocieplenia ścian zewnętrznych elewacji budynku w następujący sposób: 
 
a) Faktura VAT nr (S)FA-1/0494/2020/06 z dnia  30.06.2020 zafakturowane roboty 

budowlane obejmujące miedzy innymi : 

 wykonanie warstwy ocieplenia elewacji Elewacja w osiach 1/A-G – 1kpl. 

       25. 426,18 zł netto + VAT 

  wykonanie warstwy ocieplenia elewacji Elewacja w osiach 1/G-K – 1kpl. 

 25. 426,18 zł netto + VAT 

Faktura opłacona przez Zamawiającego przelew w dniu 21.07.2020r. 
 
b) Faktura VAT nr (S)FA-1/0494/2020/07 z dnia  31.07.2020 zafakturowane roboty 

budowlane obejmujące miedzy innymi : 

 wykonanie warstwy ocieplenia elewacji Elewacja w osiach 1/K-0 – 1kpl. 

       25. 426,18 zł netto + VAT 

  wykonanie warstwy ocieplenia elewacji Elewacja w osiach 6-14/M -1 kpl. 

13. 788,81 zł netto + VAT 

Gmina Miasto Szczecin uznała w/w fakturę VAT . Zapłata została potrącona z 
naliczonych firmie Polaqua Sp. z o.o. kar umownych. 

 
 
c) nie uznano wykonanie warstwy wykończeniowej Elewacji w osiach : 

 1/A-G – 1kpl, 

 1/G-K – 1kpl, 

 1/K-0 – 1kpl 

w kwocie 3 * 25 426,18 zł netto + VAT z uwagi na brak wykonania kompletów 

elewacji inspektor nadzoru w protokole częściowym za m-sc 07.2020r.  nie 

uznał wykonania elewacji w w/w zakresie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załączniki: 

1. kopia pisma WIM-V.272.67.2020.MW 

2. kopia pisma WIM-V.272.89.2020.AG 

 

Do wiadomości: 

1. Adresat 

a/a 

 

 

 


