Olsztyn, dnia 22 czerwca 2020 r.
Do:

Wnioskodawca:

Urząd Miejski w Ostródzie
ul. Adama Mickiewicza 24
Tel. {89} 642 94 39
2uranski@um.ostroda.pi
um(5>um.ostroda.pl

URZĄD M I E J S K I

w Ostródzie
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

Wniosek zarejestrowano w Centralnym
Rejestrze Wniosków Nr
Podpis.

WNIOSEK O DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
Szanowni Państwo,
działając w imieniu Wnioskodawcy, w oparciu o art. 2 ust. 1 oraz art. 4 ust 1 ustawy z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 ze zm.) jak również w oparciu
o art. 8 ust. 1 i art. 96 ust. 3 oraz art. 139 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwracam się z wnioskiem o:
1. udzielenie informacji, czy w związku z odstąpieniem przez Gminę Miejską Ostróda od umowy nr
ZP.272.10.2019 z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zamówienia publicznego na wdrożenie eusług w Urzędzie Miejskim w Ostródzie (dalej zwaną „Umową") pomiędzy Gminą Miejską Ostróda
a konsorcjum w składzie Tensoft Sp. z o.o. oraz HSf Sp. z o.o., toczy się spór sądowy, którego
przedmiotem jest skuteczność odstąpienia od Umowy przez Gminę Miejską Ostróda?
2. udzielenie informacji, czy w związku z odstąpieniem przez Gminę Miejską Ostróda pomiędzy
Gminą Miejską Ostróda a konsorcjum w składzie Tensoft Sp. z o.o. oraz HSi Sp. z o.o., toczy się
spór sądowy, którego przedmiotem jest skuteczność naliczenia przez Gminę Miejską Ostróda
odszkodowania (kary umownej)?
3. udzielenie informacji, czy Zamawiający odebrał, jako należycie wykonaną, część zamówienia
wykonanego w ramach Umowy przez konsorcjum Tensoft Sp. z o.o. oraz HSI Sp. z o.o. z której jest
wstanie korzystać zgodnie z Umową i jej celem?
4. udzielenie informacji, czy Zamawiający, przy udziale drugiej strony, zgodnie z §14 ust. 7 Umowy,
sporządził protokół inwentaryzacyjny zgodnie ze stanem na dzień odstąpienia, a jeżeli tak, to
wnoszę o udostępnienie ww. protokołu.
jednocześnie uprzejmie proszę o udostępnienie ww. informacji oraz dokumentów w postaci
elektronicznej poprzez przesłanie jej na adres e-mail:
oraz

