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Radomsko dnia 2 marca 2022r. 
 
 

Zamawiający: 
Miasto Radomsko z siedzibą w 97-500 Radomsko ul. Tysiąclecia 5 
w imieniu i na rzecz którego działa 
Miejski Dom Kultury w Radomsku 
97-500 Radomsko ul. Brzeźnicka 5 
 
 

                         Strona internetowa prowadzonego postępowania 

 

Znak sprawy: 271.1.2022 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie                  
podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo                       
zamówień publicznych pn. „Modernizacja Sali widowiskowej MDK w Radomsku”. 

 
Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 

 

W odpowiedzi na otrzymane zapytania od Wykonawcy działając na podstawie                        
art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych                                   
(t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Zamawiający przedstawia 
następujące wyjaśnienia: 

Treść zapytania 1: 

„W odniesieniu do zapisów załączonego w postępowaniu wzoru umowy prosimy                                
o odpowiedź, czy Zamawiający w trakcie realizacji przedmiotu umowy przewiduje płatności 
częściowe w cyklach np. miesięcznych czy też etapowe za wykonany etap robót                          
(tzw. przeroby), czy też rozliczenie nastąpi na podstawie jednej faktury końcowej 
wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego. Załączona Umowa mówi:  

W §6 pkt.4 oraz §8 pkt. 1-5 Umowy jest mowa tylko o fakturze końcowej  

W §6 pkt.7 użyte jest sformułowanie „Fakturowanie i zapłata faktur” co wskazywałoby na 
kilka wystawiony faktur”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią wzoru umowy przewiduje jedną płatność 
końcową za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Sformułowanie użyte w treści §6 
pkt.7 wzoru umowy będzie mieć zastosowanie np. w przypadku konieczności dokonywania 
przez Zamawiającego płatności bezpośrednich na rzecz podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców. 
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Treść zapytania 2: 

„Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy w związku z długim czasem oczekiwania 
na napisanie programu streamingowego (ok. 1 roku), jest możliwość wydłużenia terminu 
realizacji całego zadania ?” 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia. 
Zgodnie z rozpoznaniem przeprowadzonym przez Zamawiającego dostępne jest 
oprogramowanie streamingowe zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne możliwe do 
zastosowania również w projektach komercyjnych. Oprogramowanie to umożliwia streaming 
na istniejących lub nowo powstałych platformach streamingowych. 

 

 
            W imieniu Zamawiającego 
 

 

 

  


