
  

  

  
  
  
 
 
 Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa   

 
Gdańsk, dnia 03.06.2014 r. 

 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 

opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych   
pod numerem 180686 - 2014 z dnia 28.05.2013 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 modernizację pomieszczeń biurowych, sal wykładowych i 
korytarzy V piętra w budynku Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki 
Gdańskiej zlokalizowanym przy ul. Do Studzienki 16A w Gdańsku     
CRZP: ZP /221/017/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:  

we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do specyfikacji  

• w § 4 ust. 2 otrzymują brzmienie: 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jest wynagrodzeniem 
ryczałtowym.  

 

• w § 5 ust. 1 i 7 otrzymują brzmienie: 

1. Po zawarciu umowy, z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, 
Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren bezpośredniego zakresu budowy                 
w granicach określonych dokumentacją projektową. 

7. Wykonawca odpowiada za realizację przedmiotu umowy zgodnie z przepisami BHP                          
i P.Poż. oraz zobowiązany jest do ciągłego utrzymania porządku na stanowiskach pracy                 
i placu budowy.  

 

• w § 6 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

3. Termin płatności wynosi 30 dni licząc od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury wraz z kompletem dokumentów rozliczeniowych oraz 
oświadczeń, o których mowa ust. 4 niniejszego paragrafu. Za termin zapłaty przyjmuje się 
dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

4.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, pod warunkiem uprzedniego 
przedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty, o których mowa w § 7 ust. 21 
niniejszej umowy, wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom, oraz dalszym 
podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. 
Wykonawca będzie je przedkładał do każdej faktury.  
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• w § 7 ust. 29, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 26 i 31 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 7 dni, od momentu otrzymania projektu umowy, o której 
mowa w ust. 9 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, 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. 

14. Zamawiającemu w terminie 7 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  specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w ust. 6, 7 lub 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.  
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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.  

26. Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia, o której mowa w ust. 24 niniejszego paragrafu 
obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy.  

31. Inspektor nadzoru inwestorskiego może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia 
podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje 
podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, 
określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Podwykonawca nie 
daje rękojmi należytego wykonania powierzonych mu robót budowlanych, nie daje 
gwarancji dotrzymania terminów realizacji robót budowlanych lub z przypadku gdy 
podwykonawca narusza przepisy BHP i P.Poż. 

 

• w § 8 ust. 1, 8 i 10 otrzymują brzmienie: 

1.  Wykonawca udziela gwarancji na roboty wykonane w ramach umowy w wymiarze 12 
miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót i uznania przez 
Zamawiającego przedmiotu umowy za należycie wykonany (a w szczególności po 
usunięciu ewentualnych wad lub usterek stwierdzonych w protokole odbioru końcowego 
robót). 

7.  niniejszej umowy, Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia aneksu przedłużającego termin 
wykonania przedmiotu umowy ma obowiązek zabezpieczyć należyte wykonanie umowy                      
w formie wskazanej w SIWZ, zachowując nieprzerwaną ciągłość i wysokość 
zabezpieczenia umowy. 

10. W ramach gwarancji, o której mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, Wykonawca 
zobowiązuje się do usuwania wad oraz usterek w czasie reakcji nie dłuższym niż 72 
godziny od pisemnego powiadomienia go przez Zamawiającego o awarii. 

 

• w § 11 ust. 2 i 5 otrzymują brzmienie: 

2. Wykonawca zapewnia kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych w 
potrzebnych dla realizacji specjalnościach. Wykonawca oświadcza, że osoby te posiadać 
będą odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i wymagane prawem budowlanym 
uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie. 

5.  Wszelkie zmiany osób pełniących funkcje techniczne na budowie w trakcie trwania robót 
budowlanych wymagają uzyskania zgody Zamawiającego oraz uprzedniego 
przedstawienia dokumentów opisanych w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu. 

 

• w § 12 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

3. Wykonawca zapłaci karę umowną: 
1) za nieterminowe usuwanie usterek w ramach gwarancji bądź rękojmi, w wysokości 

0,01% wartości wynagrodzenia brutto za dane zadanie, o którym mowa w § 4 ust. 1 
niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia, za każde naruszenie; 

2) w przypadku braku zapłaty lub opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, zgodnie z warunkami zawartych z 
nimi umów o podwykonawstwo, które Zamawiający zaakceptował, w wysokości 
0,02% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za 
każdy dzień opóźnienia, za każde naruszenie; 

3) w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę do zaakceptowania projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, 
zgodnie z § 6 niniejszej umowy, w wysokości 0,025 % wynagrodzenia brutto, o 
którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, za każde 
naruszenie; 
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4) w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, zgodnie z § 7 niniejszej 
umowy, w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia, za każde naruszenie; 

5) w przypadku niedokonania zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu 
zapłaty, zgodnie z § 6 ust. 22, w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia; 

6) w przypadku korzystania przez Wykonawcę z podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców, którzy nie zostali przez Wykonawcę zgłoszeni w wysokości 0,025 % 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy 
przypadek naruszenia. 

4. Za opóźnienie w przystąpieniu do usuwania wad lub usterek, o których mowa w § 8 ust. 5 
lub ust. 10, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,005 % wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia w 
przystąpieniu do naprawy lub wymiany, za każdy przypadek naruszenia. 

 

• w § 13 ust. 1 i 3 otrzymują brzmienie: 

1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć umowę ubezpieczenia prac budowlano – 
montażowych określonych niniejszą umową na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 
wartość wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, która będzie 
obowiązywała przez cały okres jej realizacji. Umowa ubezpieczenia będzie obejmować 
odpowiedzialność cywilną za szkody i następstwa zdarzeń losowych, nieszczęśliwych 
wypadków dotyczących pracowników, osób trzecich oraz mienia, w tym również pojazdów 
mechanicznych. 

3. Polisy, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, będą zawierać zrzeczenie się przez 
ubezpieczyciela wszelkich ewentualnych roszczeń regresowych w stosunku do 
Zamawiającego, przedstawicieli Zamawiającego i ich pracowników oraz klauzulę 
stwierdzającą, że umowa ubezpieczenia może zostać rozwiązana za uprzednim pisemnym 
powiadomieniem Zamawiającego, za co najmniej 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia, 
z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu.  

 

7) w § 14 ust. 9 otrzymują brzmienie: 

8. Strony zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia drugiej strony o zmianie adresu 
do doręczeń. W przypadku nie powiadomienia o zmianie adresu, korespondencję wysłaną 
na adres wskazany w ust. 8 niniejszego paragrafu uznaje się za skutecznie doręczoną. 

 

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.   
 

 
 


