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Gorzów Wlkp., 21.01.2020 r. 

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Wykonanie rozbiórki części niskiej (socjalnej) i wysokiej 

budynku głównego oddziału unieszkodliwiania osadów na terenie Oczyszczalni Ścieków 

w Gorzowie Wlkp.” 

Nr sprawy ZP/1/2020/S 

 

Na podstawie §28 ust. 6 „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych”, Zamawiający informuje o dokonaniu zmian treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

 

 

Zmiany dotyczą SIWZ Część II – Wzór Umowy: 

Po zmianach treść SIWZ Część II – Wzór Umowy §3 otrzymuje brzmienie: 

 

1. Ustala się następujące wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy 

(wynagrodzenie umowne): 

netto ............................................................................................................ złotych, 

plus ........ % podatku VAT w kwocie ................................................................ złotych, 

brutto .......................................................................................................... złotych, 

2. Wynagrodzenie umowne obejmuje wszystkie elementy przedmiotu zamówienia wymienione 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

3. Wynagrodzenie umowne ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego. Wykonawca przyjmujący 

zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy 

nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 

4. Podatek od towarów i usług zostanie zapłacony zgodnie z obowiązującymi w dacie powstania 

obowiązku podatkowego przepisami prawa polskiego. 

5. Wynagrodzenie umowne należne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio 

o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w chwili powstania 

obowiązku podatkowego. Zmiana umowy w tym zakresie nie wymaga aneksu. 

6. Wykonawca może wystawić fakturę końcową wyłącznie po potwierdzeniu wykonania 

świadczenia umownego. Potwierdzenie świadczenia umownego stanowi protokół odbioru. 

Protokół odbioru poświadcza spełnienie świadczenia umownego jeśli nie wskazano w nim wad 

świadczenia umownego uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu świadczenia zgodnie 

z przeznaczeniem (wady istotne). Protokół odbioru i oświadczenia w nim zawarte sporządza się 

na zasadach określonych umową. 

7. Brak odbioru bez wad istotnych powoduje, iż wynagrodzenie Wykonawcy nie staje się 

wymagalne, a Zamawiający nie pozostaje w opóźnieniu z zapłatą. Jeśli Wykonawca doręczy 

fakturę wbrew zapisom poprzedzającym zostanie ona zwrócona ze skutkiem jakby nigdy 

nie została złożona. 

8. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury końcowej przez 

Wykonawcę, w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu z zastrzeżeniem 

ust. 6 oraz ust. 7.  
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9. Działając w wykonaniu obowiązku określonego w art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. 

o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych ( j.t. Dz. U. 2019 poz. 

118 ze zm.) Zamawiający oświadcza, że posiada  status dużego przedsiębiorcy. 

10. Wykonawca jest uprawniony do złożenia faktury końcowej po zakończeniu wszystkich robót 

objętych umową oraz pod warunkiem podpisania protokołu odbioru końcowego bez wad 

istotnych przez Wykonawcę i Zamawiającego, oraz zarejestrowania przez stosowny Ośrodek 

Geodezji i Kartografii map powykonawczych. 

11. Faktura i dokumentacja dotycząca płatności będzie sporządzana przez Wykonawcę w języku 

polskim. 

12. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

13. Przelew praw i/lub wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy, nie może nastąpić bez 

zgody Zamawiającego, udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

14. W razie opóźnień w zapłacie Wykonawca zaliczy dokonaną przez Zamawiającego wpłatę 

zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego. 

15. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych niniejszą umową. 

16. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z fakturą oświadczenia Podwykonawców 

i/lub dalszych Podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich wymagalnych 

należności na dzień przedłożenia Zamawiającemu faktury.  

17. W przypadku braku w/w oświadczeń na skutek odmowy ich wystawienia przez Podwykonawcę 

lub dalszego Podwykonawcę Wykonawca może przedłożyć uwierzytelnione przez bank 

Wykonawcy potwierdzenia przelewu wszystkich wymagalnych na dzień składania faktury  

należności Podwykonawców i/lub dalszych Podwykonawców.  

18. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających 

je Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców lub potwierdzenia przelewu wynagrodzenia, 

o których mowa w ust. 17 powyżej powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy wobec 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do dnia wskazanego w fakturze przez Wykonawcę 

jako dzień zapłaty jego wynagrodzenia lub dnia wynikającego z treści ust. 6, 7 i 8 powyżej. 

Jeśli termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przypada po 

dniu przedłożenia przez Wykonawcę faktury Wykonawca jest zobowiązany dodatkowo 

przedłożyć odpowiednie oświadczenia, o których mowa w ust. 16 albo potwierdzenia przelewu, 

o których mowa w ust. 17 przed dniem zapłaty jego wynagrodzenia. Brak dostarczenia 

wskazanych powyżej dokumentów uprawnia Zamawiającego do zatrzymania wynagrodzenia 

w wysokości należnej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Działanie takie nie stanowi 

opóźnienia w zapłacie na rzecz Wykonawcy i nie uprawnia do odsetek ustawowych.  

19. Oświadczenie albo potwierdzenia przelewu dotyczące zapłaty wynagrodzenia powinno zawierać 

zestawienie prac i kwot, które były należne Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy z tej 

faktury.  

20. Jeśli wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie jest wymagalne na chwilę 

składania faktury Wykonawca obowiązany jest przedłożyć wraz ze składaną fakturą pisemne 

oświadczenie szczegółowo opisujące wierzytelności niewymagalne (wynikające z zawartych 

umów nawet w sytuacji kiedy nie zostały jeszcze wystawione faktury) Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy, ich wysokość, a także datę z którą staną się wymagalne.   
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21. Termin zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy musi 

przypadać nie później aniżeli 10 dni kalendarzowych przed terminem zapłaty przez 

Zamawiającego wynagrodzenia dla Wykonawcy z tytułu realizacji robót, dostaw i usług objętych 

podwykonawstwem, zawsze nie dłużej aniżeli 30 dni od dnia doręczenia faktury Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

22. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie 

o podwykonawstwo robót budowlanych, lub przedłożonej Zamawiającemu umowie 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, Wykonawca, Podwykonawca 

lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

odpowiednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio 

do Zamawiającego. 

23. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

24. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 23, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

25. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

26. Zamawiający przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zawiadomi Wykonawcę o żądaniu 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych 

uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia 

Wykonawcy wezwania. Bezskuteczny upływ terminu uważany będzie za akceptację stanowiska 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. 

27. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 26, podważających 

zasadność bezpośredniej zapłaty, 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 zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do 

wysokości kwoty 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.  

28. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy należne 

wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 23, jeżeli Podwykonawca 

lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT lub rachunkiem oraz 

dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, dostaw lub usług a Wykonawca nie 

złoży w trybie określonym w ust. 26 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty.  
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29. Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź 

skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąca z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy.  

30. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT  lub rachunkiem dokumentów, o których 

mowa w ust. 16, 17 i 18, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. 

Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, 

o których mowa w ust. 16, 17, 18 nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego 

terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.  

31. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy w terminie 3 dni 

kalendarzowych wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz 

z fakturą lub/i wnioskami o płatność.  

32. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi, zawierające szczegółowe uzasadnienie 

zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót budowlanych, dostaw i usług 

realizowanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, 

oraz co do wypełnienia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę  postanowień Umowy 

o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających wpływ na tę 

wymagalność.  

33. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego 

wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 26  i wykaże 

niezasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w ust. 26,  

a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności. 

34. Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 26  i potwierdzi 

zasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w ust. 26,  

a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykażą zasadność takiej płatności. 

35. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz 

z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług. 

36. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub umowy o podwykonawstwo 

w zakresie dostaw lub usług.  

37. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub 

ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności 

do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od 

Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej 

płatności.  
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38. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej 

za uzasadnioną. 

39. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości co do 

wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za 

równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania 

Zamawiającego względem Wykonawcy.  

40. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od 

Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur VAT 

w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub faktury 

VAT oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzające tę okoliczność, 

cała kwota wynikająca z faktury VAT lub rachunku zostanie zatrzymana przez Zamawiającego 

na poczet płatności Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy. Powyższa kwota zostanie 

Wykonawcy wypłacona w terminie 3 dni od dnia wykazania przez Wykonawcę, że rozliczył się 

z Podwykonawcą/dalszym Podwykonawcą z tytułu tych robót.  

41. Do rachunku lub faktury VAT końcowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dołączy 

oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich 

lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie 

z umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej 

płatnością końcową. 

42. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca lub odpowiednio Podwykonawca i dalszy 

Podwykonawca na wniosek Zamawiającego dopuszcza możliwość prolongaty terminu zapłaty. 

Prolongata jest równoznaczna z odstąpieniem od naliczania i zapłaty odsetek ustawowych za 

okres odroczenia płatności. 

43. Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 

44. Wykonawca oświadcza, że podany numer rachunku rozliczeniowego wskazany w fakturze, jest 

taki sam jak w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) tzw. „biała 

lista”. 

45. Zamawiający spełni świadczenie pieniężne tylko na rachunek bankowy Wykonawcy widniejący 

na białej liście. Jeśli na białej liście nie ma żadnego rachunku bankowego kontrahenta, 

Zamawiający wstrzyma zapłatę do czasu jego pojawienia się rachunku bankowego Wykonawcy 

w wykazie. Powyższe wstrzymanie nie stanowi opóźnienia zapłaty i nie uprawnia Wykonawcy do 

żądania zapłaty żadnych odsetek za opóźnienie.  

46. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany w fakturze, która będzie 

wystawiona w jego imieniu, jest rachunkiem*/nie jest rachunkiem*, dla którego zgodnie 

z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

2357) prowadzony jest rachunek VAT.   

47. Jeśli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawcę, o którym mowa w ust. 45, 

jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2357) prowadzony jest rachunek VAT to: 

a) Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za fakturę z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się 

za dokonanie płatności w terminie określonym w Umowie, 
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b) podzieloną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach 

bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia 

zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie 

wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT 

(np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane 

stawką 0% lub jeżeli wynika to z innych przepisów prawa. 

 

 

 

Wprowadzone zmiany stają się nieodłączną częścią SIWZ. Wykonawcy są zobowiązani 

uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania ofert. Terminy pozostają bez zmian. 

 

 

 

 


