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DO  
WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie otwartym na: Opracowanie 
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla 
zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja systemu kanalizacyjnego w rejonie ul. Sobocińskiego 
i ulic sąsiednich w Katowicach" nr: KISA/TOt/08/I/2022/PROJEKTOWANIE_SOBOCIŃSKIEGO 

 

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 

 
Działając na podstawie art. 19 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, 
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, których wartość szacunkowa nie 
przekracza kwot określonych na podstawie art. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 
zwanego dalej Regulaminem, Zamawiający dokonał następującej modyfikacji w treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej jako SIWZ): 

 
1) W Pkt.VI SIWZ: 

BYŁO: 
VI. Podwykonawstwo. 

1. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom.  
2. W przypadku powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom Zamawiający żąda 

wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy 
podwykonawcom wraz ze wskazaniem w ofercie nazw (firm) i adresów 
podwykonawców.  

3. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo:  
1) Zamawiający wskazuje, że umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane/usługi/dostawy objęte niniejszym zamówieniem powinna, 
w szczególności zawierać:  
a) oznaczenie stron umowy  
b) przedmiot umowy  
c) zakres robót budowlanych / usług / dostaw powierzony do wykonania 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w odniesieniu do zaakceptowanego 
harmonogramu rzeczowo-finansowego; 

d) określenie całkowitej wartości umowy;  
e) termin realizacji umowy, który nie może być dłuższy niż termin realizacji umowy 

podstawowej zawartej przez zamawiającego z wykonawcą; 
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f) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, który 
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 roboty 
budowlanej/usługi/dostawy;   

g) ewentualne zobowiązania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 
w stosunku do wykonawcy. 

Ponadto załącznikiem do umowy o podwykonawstwo musi być: 
a. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
do rejestru lub ewidencji, dotyczący podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z wykonawcą; 

b. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed terminem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
z wykonawcą; 

c. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, dotyczące 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed terminem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
z wykonawcą; 

2) Zamawiający wskazuje, że umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane/usługi/dostawy objęte niniejszym zamówieniem nie może 
zawierać postanowień: 
a) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

zapłaty od wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy 
o podwykonawstwo od zapłaty przez zamawiającego wynagrodzenia wykonawcy 
lub odpowiednio od zapłaty przez wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy. 

Powyższe wymagania obowiązują również w przypadku wprowadzania zmian 
do umowy o podwykonawstwo zawieranych z podwykonawcami lub dalszymi 
podwykonawcami.  

 
JEST: 
VI. Podwykonawstwo. 

1. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom.  
2. W przypadku powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom Zamawiający 

żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 
powierzy podwykonawcom wraz ze wskazaniem w ofercie nazw (firm) i adresów 
podwykonawców.  

 
2) W pkt. VIII ust.3 SIWZ: 

BYŁO: 
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zamawiający nie 
dopuszcza posługiwania się przez wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia 
wiedzą i doświadczeniem, potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia lub zdolnościami finansowymi innych podmiotów niebiorących udziału 
w realizacji zamówienia.   
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JEST: 
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 
 

Zamawiający wskazuje, że zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania 
zmodyfikowane dokumenty oznaczone jako: 
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU_zmiana_06042022; 
2. SIWZ_MODYFIKACJA_06042022. 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie termin składania i otwarcia 
ofert, który wyznaczony jest odpowiednio:  
- termin składania ofert: 25.04.2022 r. do godz. 10:00 
- termin otwarcia ofert: 25.04.2022 r. godz. 10:15 
 
Modyfikacje są wiążące dla wszystkich wykonawców. 
 

 

Z poważaniem 

  
Prokurent  Wiceprezes Zarządu 
Mariusz Słaboń Andrzej Cebula 


