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DO  
WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na: „Przebudowa stacji dmuchaw na terenie Oczyszczalni Ścieków Panewniki w Katowicach” 
nr sprawy: KISA/TOt/18/I/2022/POIŚ/WNIOSEK_IV/ZAD.85_STACJA DMUCHAW OS PANEWNIKI 

 

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 

 
I. 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 zawiadamia, że dokonał modyfikacji treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej jako SIWZ), poprzez zmianę zapisów 
załącznika nr 4 do SIWZ – Wzór umowy w zakresie wymagań projektu umowy 
o podwykonawstwo. 
 

 
W § 11 załącznika nr 5 do SIWZ – wzór umowy: 
 
BYŁO: 
 
§ 11 [Podwykonawcy] 
1. Przedmiot niniejszej Umowy Wykonawca może wykonać przy pomocy podwykonawców 

lub dalszych podwykonawców. 
2. Wykonawca lub podwykonawca chcący powierzyć część prac w ramach realizacji 

przedmiotu Umowy odpowiednio podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 
obowiązani są stosować się do postanowień niniejszego paragrafu. Niewypełnienie przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę obowiązków w nim określonych stanowi podstawę do 
natychmiastowego żądania przez Zamawiającego usunięcia podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy z realizacji Umowy, a w przypadku podwykonawców realizujących roboty 
budowlane, do ich usunięcia z terenu budowy.  
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3. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego 
podwykonawcy, dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, tak 
jakby to były działania lub uchybienia Wykonawcy. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo lub dokonać jej zmiany, jest zobowiązany, w trakcie realizacji 
przedmiotowego zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji projektu 
tej umowy lub projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca 
jest zobowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 
treści zgodnej z projektem umowy lub projektem jej zmiany. 

5. Projekt umowy o podwykonawstwo, musi spełniać w szczególności następujące 
wymagania: 

1) Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może 
być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconego zakresu; 

2) Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie zleconego zakresu, 
który stanowi część zamówienia określoną Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcą. Wykonawca będzie zobowiązany do wskazania Zamawiającemu zakresu 
prac powierzonego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w odniesieniu 
do zaakceptowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego; 

3) Wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej 
takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym  
a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom 
określonym w Programie Funkcjonalno – Użytkowym; 

4) Wynagrodzenie należne podwykonawcy nie może przewyższać wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy za wykonanie podzleconego zakresu prac; 

5) Okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady 
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu 
odpowiedzialności za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego; 

6) Podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 
Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 
realizacji umowy o podwykonawstwo (oryginały lub kserokopie dokumentów 
poświadczone za zgodność z oryginałem przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę); 

7) Podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie może potrącać przysługujących mu 
od Zamawiającego wierzytelności; 

8) Nie może zawierać postanowień dozwalających  na zatrzymanie kwoty wynagrodzenia, 
w tym na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy podwykonawczej, z 
zastrzeżeniem ustanowienia kaucji gwarancyjnej;  

9) Zamawiający nie dopuszcza cesji wierzytelności podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy związanych z umową o podwykonawstwo bez jego uprzedniej pisemnej 
zgody; 

10) Zamawiający nie dopuszcza potrącania z wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy kaucji na poczet zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy o podwykonawstwo. 

6. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy o 
podwykonawstwo, zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy lub projektu jej 
zmiany,  jeżeli projekt tej umowy lub projekt jej zmiany:  

1) nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w 
tym dotyczących: 
a) sytuacji, gdy zaproponowany podwykonawca pozostaje z Zamawiającym w sporze 

sądowym lub pozasądowym, 
b) niezgodności zakresu prac objętych projektem umowy z Umową lub z innymi 

postanowieniami Umowy. 
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2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconego zakresu. 

7. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, projekt umowy o podwykonawstwo uważa 
się za zaakceptowany przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo lub 
jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Wraz z kopią umowy Wykonawca, 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada dokument potwierdzający, że 
osoby zawierające umowę w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 
posiadają uprawnienia do jego reprezentacji. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do terminowego regulowania wszelkich należności na rzecz 
swoich podwykonawców zgodnie z odpowiednimi postanowieniami umów wiążących 
Wykonawcę z podwykonawcami.  

10. W przypadku braku płatności należnej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego oraz przedstawi dokumenty, z 
których wynika uzasadniające wstrzymanie lub odmowę zapłaty. Każdy stwierdzony 
przez Zamawiającego przypadek nieuzasadnionego niedokonania przez Wykonawcę 
płatności na rzecz podwykonawcy będzie traktowany jako naruszenie obowiązków 
umownych przez Wykonawcę. 

11. Jeżeli zatwierdzony przez Zamawiającego zgodnie z Umową podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca wystąpi do Zamawiającego z oświadczeniem, że Wykonawca nie 
dokonuje płatności za wykonane prace wówczas Zamawiający zwróci się do Wykonawcy 
o zajęcie stanowiska, w tym zgłoszenie zastrzeżeń w formie pisemnej dotyczących 
zgłoszonego żądania, wyznaczając Wykonawcy ku temu termin nie krótszy niż 7 dni od 
dnia otrzymania informacji. 

12. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę zastrzeżeń, o których mowa w ust. 11, w 
terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

13. Bezpośrednia zapłata wynagrodzenie na rzecz podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy dotyczy wyłącznie wynagrodzenia wymagalnego przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo. 

14. Bezpośrednia zapłata dokonana przez Zamawiającego obejmuje wyłącznie należne 
wynagrodzenie, bez odsetek, kaucji gwarancyjnej, należnych podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy. 

15. W przypadku dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

 
JEST: 
 
§ 11 [Podwykonawcy] 
1. Przedmiot niniejszej Umowy Wykonawca może wykonać przy pomocy podwykonawców 

lub dalszych podwykonawców. 
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2. Wykonawca lub podwykonawca chcący powierzyć część prac w ramach realizacji 
przedmiotu Umowy odpowiednio podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 
obowiązani są stosować się do postanowień niniejszego paragrafu. Niewypełnienie przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę obowiązków w nim określonych stanowi podstawę do 
natychmiastowego żądania przez Zamawiającego usunięcia podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy z realizacji Umowy, a w przypadku podwykonawców realizujących roboty 
budowlane, do ich usunięcia z terenu budowy.  

3. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego 
podwykonawcy, dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, tak 
jakby to były działania lub uchybienia Wykonawcy. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo lub dokonać jej zmiany, jest zobowiązany, w trakcie realizacji 
przedmiotowego zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji projektu 
tej umowy lub projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca 
jest zobowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 
treści zgodnej z projektem umowy lub projektem jej zmiany. 

5. Projekt umowy o podwykonawstwo, musi spełniać w szczególności następujące 
wymagania: 
1) Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może 

być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconego zakresu; 

2) Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie zleconego zakresu, 
który stanowi część zamówienia określoną Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcą. Wykonawca będzie zobowiązany do wskazania Zamawiającemu zakresu 
prac powierzonego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w odniesieniu 
do zaakceptowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego; 

3) Wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej 
takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym  
a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom 
określonym w Programie Funkcjonalno – Użytkowym; 

4) Wynagrodzenie należne podwykonawcy nie może przewyższać wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy za wykonanie podzleconego zakresu prac; 

5) Okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady 
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu 
odpowiedzialności za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego; 

6) Podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 
Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 
realizacji umowy o podwykonawstwo (oryginały lub kserokopie dokumentów 
poświadczone za zgodność z oryginałem przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę); 

7) Podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie może potrącać przysługujących mu 
od Zamawiającego wierzytelności; 

8) Nie może zawierać postanowień dozwalających  na zatrzymanie kwoty wynagrodzenia, 
w tym na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy podwykonawczej, 
z zastrzeżeniem ustanowienia kaucji gwarancyjnej;  

9) Zamawiający nie dopuszcza cesji wierzytelności podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy związanych z umową o podwykonawstwo bez jego uprzedniej pisemnej 
zgody; 

10) Zamawiający nie dopuszcza potrącania z wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy kaucji na poczet zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy o podwykonawstwo. 

6. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy 
o podwykonawstwo, zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy lub projektu jej 
zmiany,  jeżeli projekt tej umowy lub projekt jej zmiany:  
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1) nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
w tym dotyczących: 
a) sytuacji, gdy zaproponowany podwykonawca pozostaje z Zamawiającym w sporze 

sądowym lub pozasądowym, 
b) niezgodności zakresu prac objętych projektem umowy z Umową lub z innymi 

postanowieniami Umowy. 
2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconego zakresu. 

7. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, projekt umowy o podwykonawstwo uważa 
się za zaakceptowany przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo lub 
jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Wraz z kopią umowy Wykonawca, 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada dokument potwierdzający, że 
osoby zawierające umowę w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 
posiadają uprawnienia do jego reprezentacji. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do terminowego regulowania wszelkich należności na rzecz 
swoich podwykonawców zgodnie z odpowiednimi postanowieniami umów wiążących 
Wykonawcę z podwykonawcami.  

10. W przypadku braku płatności należnej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego oraz przedstawi dokumenty, 
z których wynika uzasadniające wstrzymanie lub odmowę zapłaty. Każdy stwierdzony 
przez Zamawiającego przypadek nieuzasadnionego niedokonania przez Wykonawcę 
płatności na rzecz podwykonawcy będzie traktowany jako naruszenie obowiązków 
umownych przez Wykonawcę. 

11. Jeżeli zatwierdzony przez Zamawiającego zgodnie z Umową podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca wystąpi do Zamawiającego z oświadczeniem, że Wykonawca nie 
dokonuje płatności za wykonane prace wówczas Zamawiający zwróci się do Wykonawcy 
o zajęcie stanowiska, w tym zgłoszenie zastrzeżeń w formie pisemnej dotyczących 
zgłoszonego żądania, wyznaczając Wykonawcy ku temu termin nie krótszy niż 7 dni od 
dnia otrzymania informacji. 

12. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę zastrzeżeń, o których mowa w ust. 11, 
w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

13. Bezpośrednia zapłata wynagrodzenie na rzecz podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy dotyczy wyłącznie wynagrodzenia wymagalnego przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo. 

14. Bezpośrednia zapłata dokonana przez Zamawiającego obejmuje wyłącznie należne 
wynagrodzenie, bez odsetek, kaucji gwarancyjnej, należnych podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy. 

15. W przypadku dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.  
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II. Działając na podstawie art. 19 ust.4 Regulaminu, Zamawiajacy zawiadamia, że w związku   

z dokonaną modyfikacją przedłuża termin składania ofert z uwzględnieniem czasu 
niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SIWZ. 
Wobec powyższego na podstawie art.19 ust.3 Regulaminu ulegają zmianie postanowienia 
SIWZ w następującym zakresie: 

 
1) W pkt. XVI ust.1 i 2 SIWZ: Miejsce, termin i sposób złożenia oferty: 

 
BYŁO: 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.:  
Katowickie Inwestycje S.A. (dawniej Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-
Kanalizacyjna Sp. z o.o.), ul. Wandy 6, 40-322 Katowice, w sekretariacie, 
w nieprzekraczalnym terminie: 

 

do dnia 31.05.2022 r. do godz. 10:00 

 
2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie 

(paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 
 

Katowickie Inwestycje S.A. 
(dawniej Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.) 

40-322 Katowice, ul. Wandy 6 
 

Oferta w postępowaniu na:  
„Przebudowa stacji dmuchaw na terenie Oczyszczalni Ścieków Panewniki  

w Katowicach” 
 

                                     nr referencyjny:  
KISA/TOt/18/I/2022/POIŚ/WNIOSEK_IV/ZAD.85_STACJA DMUCHAW OS PANEWNIKI 

 
Nie otwierać przed dniem: 31.05.2022 r.  godzina 10:15 

 
JEST: 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.:  
Katowickie Inwestycje S.A. (dawniej Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-
Kanalizacyjna Sp. z o.o.), ul. Wandy 6, 40-322 Katowice, w sekretariacie, 
w nieprzekraczalnym terminie: 

 

do dnia 07.06.2022 r. do godz. 10:00 

 
2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie 

(paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 
 

Katowickie Inwestycje S.A. 
(dawniej Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.) 

40-322 Katowice, ul. Wandy 6 
 

Oferta w postępowaniu na:  
„Przebudowa stacji dmuchaw na terenie Oczyszczalni Ścieków Panewniki  

w Katowicach” 
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                                     nr referencyjny:  
KISA/TOt/18/I/2022/POIŚ/WNIOSEK_IV/ZAD.85_STACJA DMUCHAW OS PANEWNIKI 

 
Nie otwierać przed dniem: 07.06.2022 r.  godzina 10:15 

 
 
2) W pkt. XVIII ust.2 SIWZ: Miejsce i termin otwarcia ofert: 

 
BYŁO: 

       2.Termin otwarcia ofert: 
 

dnia 31.05.2022 r. o godz. 10:15 

JEST: 
 
2.Termin otwarcia ofert: 

 

dnia 07.06.2022 r. o godz. 10:15 

 
Zamawiający wskazuje, że zamieścił na swojej stronie internetowej zmodyfikowane 
dokumenty oznaczone jako: 
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU_zmiana_23052022; 
2. SIWZ_modyfikacja_23052022. 
3. Załącznik nr 5 do SIWZ_modyfikacja_23052022. 
 
Modyfikacje są wiążące dla wszystkich wykonawców. 
 
 

Z poważaniem 

 

  Prokurent Wiceprezes Zarządu  

  Anna Wilk Andrzej Cebula 

 


