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Gdańsk, dnia 02.06.2014 r. 

 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 

opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej   
pod numerem 2014 / S 101 - 175907  z dnia 27.05.2014 r ,  

 na stronie internetowej www.dzp.pg.gda.pl  
oraz w siedzibie Zamawiającego 

 
 
 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na rozbudowę budynku Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa 
Politechniki Gdańskiej z przeznaczeniem na obiekt basenu modelowego i pomieszczenia 
dydaktyczne przy ul. Do Studzienki 16A w Gdańsku   
CRZP: ZP /216/055/R/14 
 

 
 

ZMIANA   TREŚCI   SPECYFIKACJI   ISTOTNYCH   WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający: Politechnika Gdańska informuje, że 
dokonał zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:  

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia  

• Dziale  VIII.  Termin wykonania zamówienia 

Obecnie jest: 

Termin realizacji zamówienia:  12 miesięcy, jednak nie później niż do dnia 31.07.2014 r. (wraz z 

uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie). 

Powinno być: 

Termin realizacji zamówienia:  12 miesięcy, jednak nie później niż do dnia 31.07.2015 r. 
(wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie). 

 

we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do specyfikacji  

• w § 6 dodano ust. 4a, który otrzymuje brzmienie: 

Dowodami zapłaty, o których mowa w ust. 4 są m.in.: 
1) dokument wygenerowany przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę – uznanie 

rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ze wskazaniem umowy i części 
przedmiotu umowy, której płatność dotyczy, 

2) oświadczenie złożone przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, którego wzór stanowi 
załącznik do niniejszej umowy, potwierdzające zapłatę wynagrodzenia za daną część roboty, ze 
wskazaniem umowy i części przedmiotu zamówienia, której płatność dotyczy; do oświadczenia 
należy załączyć dokument rejestrowy potwierdzający, że oświadczenie zostało podpisane przez 
osobę umocowaną. 
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• w § 7 ust. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 i 23, otrzymują brzmienie: 

9. W każdym wypadku, Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej 
zmiany, wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną, a także wraz z częścią dokumentacji 
dotyczącej wykonania robót budowlanych, które mają być realizowane na podstawie Umowy              
o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni przed 
planowanym zawarciem umowy o podwykonawstwo. 

10. Zamawiającemu w terminie 14 dni, od momentu otrzymania projektu umowy, o której mowa      
w ust. 5 niniejszego paragrafu, przysługuje prawo do zgłoszenia zastrzeżeń do projektu umowy 
o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany, w szczególności w następujących przypadkach:  
1) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, określonych 

w SIWZ, w szczególności w zakresie oznaczenia stron tej umowy, wartości wynagrodzenia 
z tytułu wykonania robót,  

2) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 9 
niniejszego paragrafu,  

3) niespełniania przez Podwykonawcę warunków określonych w SIWZ dla Podwykonawców,  
4) określenia terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane roboty 
budowlane,  

5) gdy wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych powierzanych do wykonania 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy wartość wycenioną za te roboty w 
Ofercie Wykonawcy,  

6) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę 
płatności od Wykonawcy od zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia 
obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę;  

7) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot przez Wykonawcę kwot 
zabezpieczenia Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy przez Zamawiającego, 

8) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż 
przewidywany Umową dla tych robót,  

9) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty 
uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na 
podstawie Umowy.  

11. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy                                  
o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 10 niniejszego paragrafu, Wykonawca może 
przedłożyć Zamawiającemu zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający             
w całości zastrzeżenia Zamawiającego.  

12. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację projektu 
umowy przez Zamawiającego.  

13. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, 
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy                             
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później niż na 
3 dni przed rozpoczęciem przez podwykonawcę realizacji robót budowlanych objętych umową. 
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14. Zamawiającemu w terminie 14 dni, od momentu otrzymania poświadczonej za zgodność                   

z oryginałem kopii umowy, o której mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu, przysługuje prawo 
zgłoszenia pisemnego sprzeciwu w zakresie w jakim nie spełnia ona wymagań określonych             
w  ust. 6, 7 i 8 niniejszego paragrafu.  

15. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 14 niniejszego paragrafu, 
uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.  

16. Wykonawca wraz z kopią Umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 13 niniejszego 
paragrafu, przedłoży odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny dokument 
właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające 
umowę w imieniu podwykonawcy są do tego upoważnione.  

23. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, Zamawiający 
dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę                    
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

 
Powyższa zmiana stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Dokonana przez Zamawiającego zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie powoduje 

przedłużenia terminu składania ofert.  

W załączeniu uwzględniający zmianę wzór umowy - załącznik nr 6 do specyfikacji.   
 

 
 


