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Dotyczy: interpelacji Panów Posłów Jarosława Rzepy i Marka Biernackiego
 
 
 

Odpowiadając, z upoważnienia 
Posłów Jarosława Rzepy i Marka Biernackiego
uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji.

ORP Lublin przebywa na terenie MRS Gryfia w Szczecinie. Zgodnie z zapisami umowy 
na naprawę okrętu, zadanie to jest 
prace  
w ramach podetapu 2 etapu III. 

Zgodnie z zapisami umowy, trwająca obecnie naprawa okrętu winna zakończyć się do 
dnia 15.03.2021 r. 

Wartość umowy na naprawę okrętu wraz z umowami do
90 332 487,54 zł. Na dzień 30.11.2020 r. rozliczono prace na kwotę: 77
 W 2020 r. zamawiający naliczył kary umowne za nieterminowe zakończenie 
prac 1 podetapu III etapu, w kwocie 558
faktury za realizację zakresu prac zawartych w ww. podetapie.
 Wykonawca nie wywiązał się w terminie określonym w umowie (do 30.11.2
z realizacji podetapu 2 etapu III. Po otrzymaniu dokumentów rozliczeniowych przewiduje się 
naliczenie odpowiednich kar z tego tytułu

Pytanie dotyczące zatrudnienia obcokrajowców przy remoncie O
zakres kompetencyjny Ministerstwa Obrony Narodowej. 

 
 

 
 
 
 
 
Do wiadomości: 
Dyrektor Departamentu Spraw Parlamentarnych w KPRM 

     
MINISTERSTWO  OBRONY  NARODOWEJ

SEKRETARZ STANU
WOJCIECH SKURKIEWICZ

429/20/AS                
    

Pani Elżbieta WITEK 
 
MARSZAŁEK SEJMU 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

    
ePUAP 

ów Jarosława Rzepy i Marka Biernackiego nr 16473

wiadając, z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej, na 
Rzepy i Marka Biernackiego w sprawie remontu ORP Lublin 

proszę o przyjęcie poniższych informacji. 
ORP Lublin przebywa na terenie MRS Gryfia w Szczecinie. Zgodnie z zapisami umowy 

na naprawę okrętu, zadanie to jest podzielone na IV zasadnicze etapy. Obecnie 

Zgodnie z zapisami umowy, trwająca obecnie naprawa okrętu winna zakończyć się do 

Wartość umowy na naprawę okrętu wraz z umowami do
zł. Na dzień 30.11.2020 r. rozliczono prace na kwotę: 77 777 267,00 zł. 

amawiający naliczył kary umowne za nieterminowe zakończenie 
w kwocie 558 352,02 zł. Wartość ta została potrącona od wartoś

faktury za realizację zakresu prac zawartych w ww. podetapie. 
Wykonawca nie wywiązał się w terminie określonym w umowie (do 30.11.2

etapu III. Po otrzymaniu dokumentów rozliczeniowych przewiduje się 
z tego tytułu.  

Pytanie dotyczące zatrudnienia obcokrajowców przy remoncie ORP Lublin wykracza poza 
kompetencyjny Ministerstwa Obrony Narodowej.  

/-/ podpisano elektronicznie

Dyrektor Departamentu Spraw Parlamentarnych w KPRM  

MINISTERSTWO  OBRONY  NARODOWEJ 
SEKRETARZ STANU 

WOJCIECH SKURKIEWICZ 
                                      Warszawa, 

 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

16473 

brony Narodowej, na interpelację Panów 
remontu ORP Lublin (nr 16473), 

ORP Lublin przebywa na terenie MRS Gryfia w Szczecinie. Zgodnie z zapisami umowy 
podzielone na IV zasadnicze etapy. Obecnie są realizowane 

Zgodnie z zapisami umowy, trwająca obecnie naprawa okrętu winna zakończyć się do 

Wartość umowy na naprawę okrętu wraz z umowami dodatkowymi wynosi: 
267,00 zł.  

amawiający naliczył kary umowne za nieterminowe zakończenie  
352,02 zł. Wartość ta została potrącona od wartości 

Wykonawca nie wywiązał się w terminie określonym w umowie (do 30.11.2020 r.) 
etapu III. Po otrzymaniu dokumentów rozliczeniowych przewiduje się 

RP Lublin wykracza poza 

 
podpisano elektronicznie  

Warszawa, 20.01.2021 r. 
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