
                Dąbrowa Górnicza, 04.12.2019 r.  

 

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ 

W POSTĘPOWANIU 

  

Dot. Postępowania przetargowego pn. „Budowa dwóch jednostek wytwarzania energii elektrycznej 

i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji w miejscowości Częstochowa” 

 

Poniżej przedstawiono zakres zmian wprowadzonych w dokumentacji przetargowej w dniu 

04.12.2019 r.  

 

Załącznik nr 13 – Wzór Umowy:  

 § 5 ust. 3: 

Było:  

„3. W przypadku chęci powierzenia podwykonawcy (odpowiednio dalszemu podwykonawcy) realizacji 
jakichkolwiek prac (zarówno Robót budowlanych jak i wszelkich innych prac), Wykonawca lub 
odpowiednio podwykonawca (lub dalszy podwykonawca) zobowiązani są zgłosić Zamawiającemu tego 
podwykonawcę (dalszego podwykonawcę), przed przystąpieniem przez niego do realizacji tych prac. 
W celu zgłoszenia Zamawiającemu podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy), 
Wykonawca lub podwykonawca (lub odpowiednio dalszy podwykonawca) powinien przedstawić 
Zamawiającemu: 

a. umowę z podwykonawcą (odpowiednio dalszym podwykonawcą) lub jej projekt, który musi 
być kompletny, tzn. gotowy do podpisania przez Strony, określającą w szczególności wysokość 
wynagrodzenia podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy), termin realizacji oraz 
szczegółowy zakres prac do wykonania, a w przypadku Robót budowlanych wraz z częścią 
dokumentacji projektowej dotyczącej Robót budowlanych określonych w w/w umowie lub jej 
projekcie, oraz 

b. pisemne oświadczenie osób upoważnionych do reprezentacji podwykonawcy (odpowiednio 
dalszego podwykonawcy) stwierdzające, że ten podwykonawca (odpowiednio dalszy 
podwykonawca) zapoznał się i akceptuje bez zastrzeżeń treść umowy zawartej pomiędzy 
Wykonawcą a Zamawiającym, oraz 

c. w przypadku gdy podwykonawca (dalszy podwykonawca) ma realizować Roboty budowlane, 

zaakceptowane przez Zamawiającego zabezpieczenie zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 

(odpowiednio dalszego podwykonawcy) ustanawiane w celu zabezpieczenia Zamawiającego 

na wypadek roszczeń tego podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy) o 

wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane, o odsetki za nieterminowe uregulowanie tego 

wynagrodzenia oraz o związane z tym koszty procesu i egzekucji. Zabezpieczenie to musi mieć 

formę gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej o treści zaakceptowanej przez 

Zamawiającego na okres zaakceptowany przez Zamawiającego nie krótszy niż okres 6 miesięcy 

od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego Robót budowlanych, o którym mowa w § 3 

ust. 6 umowy.” 

 



Powinno być:  
 
„3. W przypadku chęci powierzenia podwykonawcy (odpowiednio dalszemu podwykonawcy) realizacji 
jakichkolwiek prac (zarówno Robót budowlanych jak i wszelkich innych prac), Wykonawca lub 
odpowiednio podwykonawca (lub dalszy podwykonawca) zobowiązani są zgłosić Zamawiającemu tego 
podwykonawcę (dalszego podwykonawcę), przed przystąpieniem przez niego do realizacji tych prac. 
W celu zgłoszenia Zamawiającemu podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy), 
Wykonawca lub podwykonawca (lub odpowiednio dalszy podwykonawca) powinien przedstawić 
Zamawiającemu: 

a. umowę z podwykonawcą (odpowiednio dalszym podwykonawcą) lub jej projekt, który musi 
być kompletny, tzn. gotowy do podpisania przez Strony, określającą w szczególności wysokość 
wynagrodzenia podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy), termin realizacji oraz 
szczegółowy zakres prac do wykonania, a w przypadku Robót budowlanych wraz z częścią 
dokumentacji projektowej dotyczącej Robót budowlanych określonych w w/w umowie lub jej 
projekcie, oraz 

b. w przypadku gdy podwykonawca (dalszy podwykonawca) ma realizować Roboty budowlane, 

zaakceptowane przez Zamawiającego zabezpieczenie zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 

(odpowiednio dalszego podwykonawcy) ustanawiane w celu zabezpieczenia Zamawiającego 

na wypadek roszczeń tego podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy) o 

wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane, o odsetki za nieterminowe uregulowanie tego 

wynagrodzenia oraz o związane z tym koszty procesu i egzekucji. Zabezpieczenie to musi mieć 

formę gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej o treści zaakceptowanej przez 

Zamawiającego na okres zaakceptowany przez Zamawiającego nie krótszy niż okres 6 miesięcy 

od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego Robót budowlanych, o którym mowa w § 3 

ust. 6 umowy.” 

 


