
 
Gdańsk, dnia 10.04.2020 r. 

Dotyczy: postępowania pn. „Przebudowa Domu Studenckiego nr 13 Politechniki Gdańskiej wraz ze 

zmianą sposobu użytkowania części parteru na przedszkole” - ul. Do Studzienki 34 w Gdańsku, 

nr działki 223/1, 224/4, obr. 54”, ZP/58/055/R/20. 

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (SIWZ): 

 

W załączniku nr 3 SIWZ „wzór umowy”: 

1. W § 8 Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności dopisano ustępy 16- 23 (poniżej zmieniony 

paragraf) 

§ 8. Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy brutto za należyte i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy 

wynosi ………………………. PLN (słownie: ……………………………. złotych), w tym należny 

podatek VAT. 

2. Ilekroć w umowie mowa jest o wynagrodzeniu Wykonawcy bez wskazania na dodatkowe cechy 

tego wynagrodzenia, należy przez to rozumieć łączne wynagrodzenia brutto Wykonawcy za 

wykonanie całego Przedmiotu Umowy. 

3. Całe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym 

i uwzględnia wszystkie koszty i zysk Wykonawcy w związku z realizacją kompletnego 

Przedmiotu Umowy. Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia 

ryczałtowego wyłącznie w przypadkach przewidzianych w Umowie. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy nie podlega waloryzacji w całym 

okresie obowiązywania Umowy z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy, w tym 

w szczególności w zakresie dopuszczalnych zmian Umowy. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy tylko za elementy przedmiotu umowy faktycznie wykonane 

zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego HRF. W razie niewykonania jakichkolwiek 

elementów, wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu o wartość elementów nie wykonanych. 

W razie zaistnienia takiej sytuacji, strony sporządzą Protokół Konieczności wskazujący na 

zakres niewykonanych elementów oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, 

a następnie dokonają zmiany Umowy w tym zakresie poprzez zmniejszenie wysokości 

wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy. W razie braku zgody 

Wykonawcy na wartość zmniejszonego wynagrodzenia  Zamawiający będzie uprawniony do 



 
złożenia Wykonawcy jednostronnego oświadczenia o obniżeniu wynagrodzenia o kwotę, jaka 

będzie odpowiadała stosunkowi wartości elementów wykonanych w całości do elementów, 

które miały zostać wykonane, a nie zostały. Podstawą do ustalenia wartości elementów 

niewykonanych będzie kosztorys ofertowy Wykonawcy oraz Dokumentacja. 

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 niniejszego 

paragrafu umowy wg rzeczywiście wykonanych i odebranych prac zgodnie z HRF, do wysokości 

90% wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu (płatności częściowe). 

Pozostała część wynagrodzenia stanowić będzie płatność końcową po sporządzeniu 

i podpisaniu przez strony Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy. 

7. Podstawą wystawienia każdej faktury częściowej będzie potwierdzenie przez Zamawiającego 

jakości i zakresu wykonanych prac oraz podpisanie przez strony Protokołu Odbioru 

Częściowego, który określał będzie rodzaj i wartość odbieranych prac i wartość kwoty do 

zafakturowania. Faktury częściowe będą wystawiane nie częściej niż jeden raz w miesiącu 

i opiewać będą na wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie zakończonego i zgodnego 

z zatwierdzonym HRF zakresem robót. 

8. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie podpisanie przez obie strony Protokołu Odbioru 

Końcowego Przedmiotu Umowy. 

9. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego każdej płatności, w tym każdej płatności częściowej 

przez Zamawiającego, niezależnie od innych postanowień Umowy, będzie przedstawienie 

przez Wykonawcę dowodów zapłaty wynagrodzenia podwykonawców, biorącym udział w 

realizacji Przedmiotu Umowy, w tym oświadczenia podwykonawcy według ustalonego Umową 

wzoru, jak również kopii faktur podwykonawców, do których odnoszą się te oświadczenia 

i dowody zapłaty. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży kopie faktur 

wystawionych przez tych podwykonawców oraz dowody zapłaty inne niż oświadczenie 

podwykonawcy. Szczegółowe zasady rozliczeń z podwykonawcami określają inne 

postanowienia Umowy.  

10. Faktury wystawione przez Wykonawcę z uchybieniem postanowień niniejszej Umowy będą 

zwracane bez księgowania, bez obowiązku ich zapłaty. 

11. Wszystkie faktury płatne będą w terminie do 30 dni, licząc od daty doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury wraz z Protokołem Odbioru Częściowego dla płatności 

częściowej oraz Protokołem Odbioru Końcowego dla płatności końcowej oraz wszystkimi 

wymaganymi Umową dokumentami. 

12. Zamawiający ma obowiązek odbierania faktur elektronicznych wystawionych przez Wykonawcę 

za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania, jeżeli Wykonawca wysłał 

ustrukturyzowaną fakturę za pośrednictwem tej platformy. 

13. Należność Wykonawcy wynikająca z faktury płatna będzie w formie przelewu z rachunku 

Zamawiającego na rachunek Wykonawcy, wskazany na fakturze. 

14. Datą płatności jest dzień złożenia dyspozycji zapłaty z rachunku bankowego Zamawiającego. 

15. Powyższe regulacje odnoszące się do warunków zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy nie 

uchybiają innym obowiązkom Wykonawcy, w tym w szczególności obowiązkom składania 



 
raportów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmowy podpisania każdego protokołów 

odbioru i tym samym odmowy zapłaty w razie uchybienia obowiązkom Wykonawcy w zakresie 

raportowania w okresie realizacji robót, który ma być objęty danym protokołem odbioru. 

16. Wszelkie płatności Zamawiającego na rzecz Wykonawcy będą realizowane przy 

zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności, chyba, że przepisy właściwych ustaw 

stanowią inaczej. 

17. Na każdej fakturze Wykonawcy musi znaleźć się zgodnie z obowiązującymi przepisami 

sformułowanie w zakresie „mechanizmu podzielonej płatności”. 

18. Do każdej faktury Wykonawcy musi zostać załączone oświadczenie Wykonawcy o treści: 

„Wykonawca oświadcza, iż rachunek wskazany na niniejszej fakturze jest rachunkiem, 

o którym mowa w art. 96b ust. 3 pkt 13 ustawy o podatku od towarów i usług i że znajduje 

się on na tzw. Białej Liście podatników VAT (art. 96b ustawy o podatku od towarów 

i usług)”. 

19. Wykonawca wraz z każdą fakturą zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu 

aktualnego, tj. z datą nie późniejszą niż data wystawienia faktury wydruku z Białej Listy 

podatników VAT potwierdzającego że Wykonawca jest czynnym podatnikiem VAT oraz 

potwierdzającego, iż nr rachunku bankowego wskazany na fakturze jest nr rachunku 

bankowego do rozliczeń Wykonawcy ujawnionym na Białej Liście. 

20. W przypadku doręczenia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury, w szczególności gdy 

faktura nie będzie zawierała któregokolwiek z elementów wskazanych w niniejszym 

paragrafie lub w przypadku niedoręczenia aktualnego wydruku, o którym mowa w ust. 4 

lub niedołączenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, faktura podlega zwrotowi do 

Wykonawcy bez księgowania i bez obowiązku zapłaty. 

21. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich 

zmianach w zakresie danych ujawnionych na Białej Liście. 

22. Niezależnie od przekazanego przez Wykonawcę wydruku z Białej Listy, Zamawiający jest 

uprawniony do weryfikacji danych Wykonawcy ujawnionych na tym wydruku w każdym 

momencie. Strony zgodnie postanawiają, iż w przypadku nieposiadania przez 

Wykonawcę zarejestrowanego rachunku bankowego w wykazie podmiotów, o którym 

mowa w art. 96b ust. 3 pkt. 13 ustawy o VAT na dzień płatności faktury, termin na 

dokonanie tej płatności ulega automatycznemu przedłużeniu aż do dnia przedłożenia 

przez Wykonawcę aktualnego wydruku z Białej Listy ze wskazaniem tegoż rachunku. 

Przedłużenie terminu płatności każdorazowo dokonywane jest automatycznie i nie 

wymaga składania przez którąkolwiek ze Stron dodatkowych oświadczeń. O ujawnieniu 

ww. okoliczności skutkującej przedłużeniem terminu płatności faktury, Zamawiający 

niezwłocznie informuje Wykonawcę wskazując, iż zapłata nastąpi tylko pod warunkiem, 

iż rachunek wskazany na fakturze będzie zgodny z rachunkiem ujawnionym na Białej 

Liście. 



 
23. Wyżej wskazane uregulowania odnoszące się do zasad fakturowania Wykonawca 

uwzględnia w umowach z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami pod rygorem 

odmowy akceptacji tych umów przez Zamawiającego. 

2. W § 22 Postanowienia końcowe dopisano ustępy 4- 7 (poniżej zmieniony paragraf) 

§ 22. Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie sprawy sporne dotyczące Przedmiotu Umowy, strony będą starały się rozwiązać 

polubownie, przy czym postanowienie to nie stanowi zapisu na jakikolwiek sąd polubowny. 

W razie braku możliwości polubownego zakończenia sporu, strony oddadzą rozstrzygnięcie 

sporu sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

2. Wykonawca nie może, bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego, 

przenieść na osobę trzecią jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy. Bez uprzedniej 

zgody Zamawiającego zakazane są w szczególności wszelkiego rodzaju cesje, przekazy i inne 

czynności prawne o podobnych skutkach. 

3. W sprawach nieuregulowanych Umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, 

ustawy PZP, jak również przepisy innych właściwych ustaw. 

4. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie i skutki siły wyższej, przez 

którą strony rozumieją zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, o nadzwyczajnych 

konsekwencjach, obiektywnie niemożliwe do przewidzenia, co do którego ze względu na 

moc oddziaływania nie można było podjąć skutecznych środków obrony. 

5. Strona, która nie może wykonywać umowy wskutek działania siły wyższej lub z tej 

przyczyny nie może jej wykonać w sposób należyty jest zobowiązana do bezzwłocznego 

powiadomienia drugiej strony o wystąpieniu działania siły wyższej, nie później jednak niż 

w terminie 7 dni od jej wystąpienia, pod rygorem utraty uprawnienia do powoływania się 

na tę okoliczność. W powiadomieniu strony informuje o rodzaju siły wyższej oraz jej 

przewidywanych skutkach dla umowy. Jednocześnie strona dotknięta działaniem siły 

wyższej zobowiązana jest do podjęcia wszelkich możliwych aktów staranności, których 

można wymagać od każdego profesjonalnego uczestnika obrotu gospodarczego celem 

zminimalizowania skutków wystąpienia siły wyższej,  w tym w szczególności skutków 

dla dalszego wykonywania niniejszej umowy. 

6. Strony przewidują, iż wystąpienie siły wyższej może być podstawą do dokonania zmiany 

umowy w zakresie terminu wykonania umowy, w tym w zakresie przedłużenia terminu jej 

wykonania o czas występowania siły wyższej i jej skutków. 

7. Strony przewidują, iż wystąpienie siły wyższej może być podstawą do zmiany sposobu 

wykonania umowy lub zmiany wysokości wynagrodzenia stosownie do zakresu, rodzaju 

i skutków siły wyższej dla tych elementów umowy.  

8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

9. Umowa zawiera załączniki, które stanowią jej integralną część. 



 
 

Wprowadzone zmiany stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. 

…………………………….. 

(podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej) 

 


