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Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

(zmiana nr 2) 

 

Dotyczy: „Budowa oświetlenia wraz z wymianą nawierzchni na boisku sportowym – Osiedle 

Piastowskie, Świebodzice.” 

 

Zamawiający na podstawie przepisów art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zmienia treść  specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

 

Zakres zmian specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczy zmiany SIWZ i złącznika nr 6    

do SIWZ (wzoru umowy): 

-  w pkt. 16 SIWZ jest: 

16. PODWYKONAWCY 

Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania części zamówienia za pośrednictwem 

podwykonawców oraz zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia.  

 

- pkt. 16 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

16. PODWYKONAWCY 

Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania części zamówienia za pośrednictwem 

podwykonawców. 

 

-  w załączniku nr 6 – wzór  umowy  w § 11 jest: 

§ 11.  PODZLECANIE ROBÓT 

Wykonawca nie może powierzyć wykonanie kluczowych części robót podwykonawcom 

 

-  załącznik nr 6 – wzór umowy  § 11 otrzymuje brzmienie: 

§ 11.  PODZLECANIE ROBÓT 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części robót podwykonawcom, zawierając z nimi 

stosowne umowy w formie pisemnej. 



 
 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty zamierzający 

zawrzeć lub zmienić umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty, jest obowiązany, 

do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy albo projektu jej zmiany, przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy, o której mowa w ust. 2  

może zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub do 

projektu jej zmiany. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń Zamawiającego, uważa się za 

akceptację projektu umowy przez Zamawiającego oraz zgodę na zawarcie umowy na warunkach 

określonych w jej projekcie. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do treści 

projektu umowy, Wykonawca nie może zlecić podwykonawcy realizacji robót do czasu 

uwzględnienia w całości zastrzeżeń Zamawiającego oraz uzyskania akceptacji projektu tej 

umowy. 

4. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo lub dalsze 

podwykonawstwo na roboty budowlane jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię tej umowy. Zamawiający w terminie 3 dni od dnia 

otrzymania umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo może zgłosić w formie 

pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu 

do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy                     

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej Umowy. 

6. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,                            

w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty. 

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty, 

lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                       

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

8. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 



 
 

9. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający informuje Wykonawcę o możliwości 

zgłoszenia uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 6. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia informacji może zgłosić w formie pisemnej uwagi.  

10. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 9, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 

co do wymagalności lub wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się 

należy,  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

12. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za działania, uchybienia lub zaniechania 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców tak jak za własne działania, uchybienia lub 

zaniechania.  

13. Projekt umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane powinien zawierać: 

1) określenie stron, pomiędzy którymi jest zawierana umowa,  

2) zakres zleconych robót, 

3) termin wykonania i odbioru zleconych prac, 

4) wartość wynagrodzenia z tytułu wykonanych robót i sposób ich płatności, 

5) termin zapłaty (termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo 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), 

6) termin zapłaty za wykonane prace  powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał 

wcześniej niż termin rozliczenia się Wykonawcy z Zamawiającym. 

7) obowiązek przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze 

podwykonawstwo na roboty i projektu jej zmiany, na 14 dni przed terminem zawarcia umowy                     

z podwykonawcą, 

8) zakaz zawierania umów o podwykonawstwo na roboty przed uzyskaniem akceptacji ich 

projektów przez Zamawiającego, 



 
 

9) obowiązek przedkładania Zamawiającemu, w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy 

 o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo na roboty, jej kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem. 

 

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz załącznika nr 6 do SIWZ  

– wzór umowy  pozostają bez zmian. 

 

Burmistrz Miasta Świebodzice 

Paweł Ozga 

 

                                                                                           Własnoręczny podpis znajduje się na oryginale dokumentu 

 

 

 

 

 

 

 

            

 


