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Dotyczy:  wniosku o dostęp do informacji publicznej z dnia 17.11.2021r.  

 

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

publicznej, w odpowiedzi na wniosek z dnia 17.11.2021 r. o udzielenie informacji 

publicznej dotyczącej inwestycji pn.: „Budowa Szkoły Podstawowej przy                              

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

się do treści wniosku  wskazuję, że :  

 

Po odstąpieniu przez Zamawiającego od umowy została przeprowadzona 
inwentaryzacja placu budowy przez każdą ze stron Umowy między innymi w zakresie 
prac i robót polegających na dostawie i montażu stolarki okiennej i drzwiowej PCV, 
dostawie i montażu świetlików dachowych, dostawie i montażu podkonstrukcji dachu. 
        Z uwagi na to, że Protokóły są rozbieżne, nie dysponujemy dokumentem 
końcowym odebranym przez  obie strony, w konsekwencji czego żądany dokument 
nie może być udostępniony. Zamawiający w załączeniu  przekazuje kopię pisma: 
WIM-III.7013.2.632.2018.MS z dnia 21.09.2021r. skierowanego do Polaqua  Sp. z 
o.o.  w sprawie przeprowadzonej inwentaryzacji i sporządzonego protokołu. 

 

W zakresie  dostępu do dokumentów potwierdzających wykonanie i odbiór 
robót budowlanych będących załącznikami do pozwu,  dostęp do dokumentów akt 
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 ustawy                
z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, a przepisów ustawy                    
o dostępie do informacji publicznej nie stosuje się. 
 
Mając na względzie powyższe udzielam informacji jak w niniejszym piśmie.  

  Podpisano: Diana Hańczewska Zastępca Dyrektora Wydziału WIM 

 
Załączniki 

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

Do wiadomości: 

1)  

2) a/a 
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