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Iłżą, dn. 04.07.2019r. 
 
                                                      
 

Wykonawcy 
wg rozdzielnika 

 
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego 

na „Przebudowę układu pomiarowego w celu zwiększenia mocy umownej ze 140kW 
na 250kW” ZO/4/2019 

 
 

Zamawiający odpowiada na następujące pytania wykonawcy: 
 
 
Pytanie 1: 
Zwracamy się z prośbą o zmianę punktu umowy: 
Tytuł VIII. Podwykonawcy §9 
1. Zamawiający nie zezwala na udzielenie podwykonawstwa podmiotom trzecim.  
ZE WZGLĘDU NA ZACHOWANIE WYSOKIEGO STANDARDU NASZYCH PRAC NA URZYCIE  PRZEZ NAS 
PODWYKONAWCOW DO RÓZNYCH PRAC TAKICH JAK ; DEMONTARZ KOSTKI ,UKŁADANIE JEJ 
(BRUKARSKIE) PRACE ZIEMNE - PODŁĄCZENIA W STACJI TRAFO – o dopuszczenie możliwości 
zatrudniania podwykonawców. 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmieni zapisy Umowy i dopuści podwykonawstwo. 
§9 Umowy otrzymuje brzmienie: 
1. Wykonawca wykona własnymi siłami następujące roboty budowlane stanowiące przedmiot 
umowy: …… ……………….……. …………………, a  Podwykonawcom powierzy wykonanie następujących 
robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy :…………………………… 
2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych 
stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany Umowy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z 
Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w 
stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 
Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 
4. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 
a)termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy 
niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT 
lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: 
dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 
b)przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 
budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową 
zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 
c)wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich 
roboty budowlane będące przedmiotem umowy, których okres realizacji przekracza okres 
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rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, odbywać się będzie na podstawie odbiorów robót 
wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,  
d)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 OPZ, dokumentacją 
(opisem przedmiotu zamówienia, przedmiarem robót, dokumentacją projektową) oraz standardom 
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy, 
e)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, 
f)Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia 
odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy 
w związku z realizacją Umowy; dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe 
wykonanie podzlecanej części Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem 
odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające wiedzę i 
doświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz 
informacja o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w 
celu realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej umowy o 
podwykonawstwo, 
g)Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na 
jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o 
podwykonawstwo. 
5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień 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; 
6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez 
Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po 
akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.  

 
 
 
 

Marzena Barwicka 
Dyrektor Naczelny 
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Proszę o potwierdzenie zwrotne otrzymania niniejszego pisma / odpowiedzi na zapytanie / 

na adres poczty elektronicznej : szrilza@szpitalilza.com.pl  
 

                                             dn……………………………………………………..2019r 
ilość stron ………………………………………………… 

 
Nazwa firmy i czytelny podpis osoby upoważnionej : 
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