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Gaworzyce, dnia 08.09.2017 r. 

Nr pisma ZP.271.17.3.2017 

Uczestnicy postępowania ZP.271.13.2017 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa drogi 
w Kłobuczynie w km 0+000 – 0+848 (działka oznaczona numerem ewidencyjnym: 314) 
oraz w km 0+000 – 0+200 (działka oznaczona numerem ewidencyjnym 349) 
[intensywne opady deszczu i gradu, lipiec 2016 r.] 

 

ZMIANA TRE ŚCI SIWZ 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych  
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), informuje, że dokonano zmiany treści załącznika nr 1  
do SIWZ (projekt umowy) w § 4. 

W wyniku modyfikacji załącznik nr 1 do SIWZ (projekt umowy) otrzymuje nową treść i jest wiążący  
dla Wykonawców i Zamawiającego. 

 
Zmieniona treść Załącznika nr 1 do SIWZ – § 4: 

§ 4.*niepotrzebne skreślić 
1. Wykonawca oświadcza, że część robót w następującym zakresie ………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 
wykona przy udziale Podwykonawcy.  

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace projektowe i/lub roboty budowlane, 
zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo oraz 
projektu jej zmiany nie później, niż 14 dni przed dniem jej zawarcia. Podwykonawca lub 
dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy  
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Ponadto do projektu umowy należy 
dołączyć część dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w projekcie umowy 
oraz dokumenty potwierdzające uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. 

3. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy  
o podwykonawstwo, jak w ust. 2 lub jej zmiany nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń, 
uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy. Zastrzeżenia w formie pisemnej mogą być 
zgłaszane w przypadkach jak w art. 143a ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

4. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
lub jej zmiany Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej 
zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 Zamawiającemu przysługuje prawo zgłoszenia  
w formie pisemnej sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w terminie i na warunkach, jak 
w ust. 3.  

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem jest dostawa lub usługa oraz jej zmiana, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia 
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lub wprowadzenia zmian, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 
0,5 % wartości brutto umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy 
umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.   

7. W przypadku gdy terminy zapłaty wynagrodzenia określone w umowie, o której mowa w ust. 
6 będą dłuższe niż 30 dni, Zamawiający wezwie Wykonawcę do doprowadzenia do zmiany tej 
umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

8. Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo: 
1) Umowa z Podwykonawcą oraz dalszym Podwykonawcą powinna stanowić  

w szczególności, iż termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  

2) Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie 
płatności przez Podwykonawcę od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy 
wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę.  

3) Umowa o podwykonawstwo nie może pozostawać w sprzeczności z ogólnymi zasadami 
wynikającymi z SIWZ oraz niniejszej umowy w szczególności w zakresie przedmiotu 
zamówienia, terminu realizacji oraz technologii wykonania robót budowlanych, terminu  
i zasad odbioru, zakresu oraz zasad zatwierdzenia Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców.  

9. Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie przy 
zawieraniu umów o podwykonawstwo.  

10. Zlecenie wykonania robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 
Zamawiającego za wykonanie tej części robót Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, 
uchybienia i zaniedbania Podwykonawców, ich przedstawicieli i pracowników jak za własne  
i swoich pracowników działania i zaniechania.  

11. Oświadczenia wymagane w § 4 wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.” 
 

Niniejsze zmiany treści SIWZ nie powodują zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Dokonaną 
zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej. 

          

Wójt 

/-/ Jacek Szwagrzyk  


