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Poznań dnia, 09.03.2018 r. 

 

Numer sprawy: ADM.2141-1/2018 

 

 

Wszyscy Wykonawcy 

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

przebudowę budynku celem wydzielenia stref przeciwpożarowych i dostosowanie budynku szkoły do 

wymagań ochrony przeciwpożarowej, modernizacja pomieszczeń i instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz 

klimatyzacji, wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne LED w 

budynku Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 

położonego przy ul. Szamarzewskiego 99 w Poznaniu. 

 

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu informuje,                                                    

że zmianie treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób: 

 

W załączniku nr 3 (wzór umowy): 

a)  § 4 (Warunki płatności) otrzymuje brzmienie: 

 

1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej wystawionych przez 

Wykonawcę. 

2. Faktury częściowe wystawiane będą po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, rozumianych jako okresy 

rozliczeniowe (okres rozliczeniowy - przyjmuje się, że pierwszym okresem rozliczeniowym, rozpoczynającym się od dnia 

zawarcia niniejszej umowy, będzie okres następujący po upływie pierwszego miesiąca, liczony od zakończenia miesiąca, w 

którym zostanie zawarta umowa), w oparciu o każdorazowo sporządzony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru 

protokół zaawansowania prac za dany okres rozliczeniowy, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, w którym 

będą wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych, wykonane do dnia zakończenia okresu rozliczeniowego 

w którym będą wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych, wykonane do dnia zakończenia okresu 

rozliczeniowego. 

3. Podstawą wystawienia faktur częściowych będą: 

a) protokół zaawansowania robót zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego bez uwag w terminie do 7 dni 

roboczych od daty złożenia przez Wykonawcę pisemnego wniosku o dokonanie odbioru częściowego, przy czym 

protokół zaawansowania robót nie wiąże się z dokonaniem odbioru częściowego, lecz jedynie potwierdzeniem stanu 

zaawansowania robót, 

b) protokoły i dokumentacja fotograficzna wykonania robót zanikających bez uwag zatwierdzony przez Inspektora 

Nadzoru w terminie do 7 dni roboczych licząc do wykonania roboty zanikającej; 

c) oraz w przypadku wykonywania tych robót przez podwykonawcę/ów, z którymi Wykonawca podpisał umowę, na 

zawarcie której Zamawiający wyraził zgodę zgodnie z postanowieniami art. 6471 §2 k.c. złożenie przez Wykonawcę 

Zamawiającemu pisemnych oświadczeń podwykonawcy/ów potwierdzających uregulowanie przez Wykonawcę 
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wszelkich wymagalnych zobowiązań finansowych względem podwykonawcy/ów z tytułu wykonania robót, 

stanowiących podstawę do wystawienia danej faktury częściowej. 

4. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie: 

a) końcowy protokół odbioru robót bez uwag zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego w terminie do 7 

dni roboczych od daty rozpoczęcia odbioru podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy, 

b) dokumentacja powykonawcza oraz protokoły i dokumentacja fotograficzna wykonania robót zanikających bez uwag 

zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru w terminie do 7 dni roboczych licząc do wykonania roboty zanikającej; 

c) oraz, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, w przypadku wykonywania robót stanowiących przedmiot niniejszej Umowy przez 

podwykonawcę/ów złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnych oświadczeń podwykonawcy/ów 

potwierdzających uregulowanie przez Wykonawcę wszelkich wymagalnych zobowiązań finansowych względem 

podwykonawcy/ów oraz brak jakichkolwiek roszczeń podwykonawcy/ów względem Wykonawcy z tytułu wszelkich 

wykonanych przez nich robót będących przedmiotem niniejszej umowy, a w przypadku niewykonywania robót przez 

podwykonawców oświadczenie Wykonawcy potwierdzające ten fakt. 

5. Wypłata należności wynikającej z wystawionej przez Wykonawcę faktury nastąpi w terminie do 30 dni od dnia jej 

wystawienia, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, pod warunkiem jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego w 

terminie do 7 dni licząc od dnia jej wystawienia. Termin zapłaty stanowi dzień dokonania polecenia przelewu bankowego. 

6. Ewentualne zatrzymanie przez Wykonawcę części należności podwykonawców względem Wykonawcy z tytułu 

wykonanych przez nich robót na poczet zabezpieczenia roszczeń gwarancyjnych Wykonawcy lub zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy nie stanowi przeszkody do złożenia przez podwykonawców oświadczeń, o których mowa w 

§ 4 ust. 3c), ust. 4d) niniejszej umowy. W takim przypadku w oświadczeniu podwykonawcy/ów należy wskazać 

każdorazowo wysokość kwoty zatrzymanej przez Wykonawcę tytułem zabezpieczenia jego roszczeń. 

7. Strony postanawiają, że w razie stwierdzenia wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu odbioru zgodnie z jego 

przeznaczeniem płatność za tą część robót budowlanych nastąpi po ich usunięciu, na koszt Wykonawcy, a jeśli wad nie da 

się usunąć i nie będą miały wpływu na możliwość użytkowania obiektu wynagrodzenie Wykonawcy będzie umniejszone 

proporcjonalnie do uszczerbku wywołanego wadami. 

8. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności oraz innych jakichkolwiek praw, lub obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy bez pisemnej  zgody Zamawiającego. 

9. Cesja dokonana z naruszeniem ust. 8 jest nieważna. 

 

b) § 8 ust. 2 (Przedstawiciele stron) otrzymuje brzmienie: 

2. Wykonawca wyznacza na przedstawiciela odpowiedzialnego za prawidłowy przebieg prac: 

a) Kierownik robót w specjalności konstrukcyjnej:  …………………………… 

b) Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych: ………….. 

c) Kierownik robót w specjalności instalacji elektrycznych: :  …………………………… 

 

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

a) Punkt 11.5 lit. c) SIWZ otrzymuje brzmienie: 

c) cen, okresów gwarancji, terminów realizacji i termonów płatności zawartych w ofertach 

 

b) Wykreśla się punkt 14.7. 

 

Dyrektor Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu 

 

dr Małgorzata Wojciechowska 

 

 


