
Piotrków Trybunalski, dnia 15 listopada 2018 r.  
  

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży  
Niepełnosprawnej  
„Szansa”  
ul. Wysoka 21, 97-300 Piotrków Trybunalski 

 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia na "Budowa Centrum Edukacyjno-

Rehabilitacyjno „Szansa” w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wolborskiej 86 
etap II – roboty wykończeniowe".  

 
 

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO – SPECYFIKACJI ISTOTNYCH 
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 
 

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Szansa”, jako 
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, zmienia treść 
Zapytania Ofertowego – Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę:  
 
1)   § 3 umowy, który otrzymuje brzmienie:   
1. Wykonawca oświadcza, że następującą część zamówienia zamierza powierzyć 

następującym Podwykonawcom: ……………………………………. 
2. Pozostałą cześć zamówienia, nie wymienioną w ust. 1, Wykonawca wykona osobiście. 
3. Zamawiający wyraża zgodę na realizację przedmiotu umowy przez dalszych 

Podwykonawców.  
4. Warunkiem udziału Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w realizacji przedmiotu 

umowy jest zawarcie ważnej umowy na roboty budowlane pomiędzy Wykonawcą, a 
Podwykonawcą lub Podwykonawcą, a dalszym Podwykonawcą za zgodą Zamawiającego. 
Jeżeli Zamawiający w terminie do 30 dni od  zgłoszenia mu  przez Wykonawcę 
szczegółowego zakresu robót objętych podwykonawstwem wraz z projektem umowy a 
także projektu jej zmian, nie zgłosi na piśmie Wykonawcy i Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na wykonywanie 
prac przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę i zawarcie umowy lub zmiany do 
umowy. 

5. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane oraz jej zmiany, w terminie 7 
dni od jej zawarcia. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonych za 
zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem 
są dostawy lub usługi, oraz ich zmian, w terminie 7 dni od ich zawarcia. 

7. Wykonawca lub Podwykonawca w przypadku dalszego podwykonawstwa zobowiązany 
jest do zawarcia umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą zgodnie z 
zakresem   rzeczowym robót określonym w ofercie przyjętej przez Zamawiającego. 
Umowa pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą lub między Podwykonawcą a dalszym 
Podwykonawcą wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i powinna zawierać, 
w szczególności, następujące zapisy dotyczące: 
7.1. nazwy i adresu Podwykonawcy oraz imienia i nazwiska osoby upoważnionej 

do reprezentacji, 
7.2. przedmiotu umowy z szczegółowym zakresem prac, 



7.3. wysokości wynagrodzenia Podwykonawcy, 
7.4. terminu wykonania prac, 
7.5. warunków płatności - termin płatności w umowie o  podwykonawstwo, za zakres 

prac  wykonywany przez Podwykonawcę nie może być dłuższy niż 21 dni. 
7.6. zakazu dokonywania cesji wierzytelności przez Podwykonawcę. 
7.7. obowiązku dostarczenia Wykonawcy przez Podwykonawcę oświadczeń według 

wzoru stanowiącego załączniki 1a i 1b do niniejszej umowy. 
8. W przypadku wykonywania robót budowlanych, dostaw lub usług przez Podwykonawcę 

lub dalszego Podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest pisemnie dostarczyć 
Zamawiającemu, jako załączniki do wystawionej przez siebie faktury, co najmniej na 5 
dni roboczych przed terminem płatności następujących dokumentów: 
8.1. kserokopii faktury Podwykonawcy, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę, 
8.2. dowodu zapłaty zobowiązań wobec Podwykonawcy,  
8.3. oświadczenia Podwykonawcy, którego wzór stanowi załącznik nr 1a do niniejszej 

umowy, z datą nie wcześniejszą niż data wystawienia faktury przez Wykonawcę i 
dodatkowo do faktury końcowej oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1b. 

9. W przypadku niezłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 8 i uchylania się od 
obowiązku zapłaty przez Wykonawcę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo na roboty budowlane, 
lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi. 

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9, dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo na roboty 
budowlane, lub przedłożeniu Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy i usługi. 

11. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
Podwykonawcy. 

12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 
Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy, o której mowa w ust. 9. Zamawiający informuje o 
terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

13. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 
13.1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
13.2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 
któremu płatność się należy, albo 

13.3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty. 

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, o której mowa w ust. 9, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

15. W razie wytoczenia powództwa przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę  
przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca – na żądanie Zamawiającego – zobowiązuje się 



do wzięcia udziału, na swój koszt, w postępowaniu w zakresie niezbędnym do ochrony 
Zamawiającego przed odpowiedzialnością wobec Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy. 

16. W przypadku wytoczenia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę powództwa 
Zamawiającemu, o zapłatę w trybie art. 6471 kodeksu cywilnego, Wykonawca 
zobowiązany jest do zwrotu poniesionych przez Zamawiającego kosztów sądowych. 

17. Zmawiający dopuszcza możliwość zmiany Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców, zgodnie z art. 6471 kodeksu cywilnego. 

2) § 10 ust. 1 umowy, który otrzymuje brzmienie:   
„Wykonawca udziela 60 – miesięcznej gwarancji  i rękojmi na wykonany przedmiot 

umowy, licząc od daty odbioru końcowego”.  
3) § 17 umowy, który  otrzymuje brzmienie:  

„Żadna ze Stron nie może dokonać cesji praw wynikających z Umowy bez uprzedniej 
zgody drugiej Strony wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności z wyjątkiem cesji 
praw na bank finansujący realizację Umowy przez Stronę”. 

4)  
 
 
Zmiany treści Zapytania ofertowego – Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

są wiążące dla Wykonawców.  
 
 
 


