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Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Warunków Zamówienia 

 
Dotyczy: zmiany treści SWZ w postępowaniu nr ZP/16/PN/2021 o udzielenie zamówienia publicznego  

pn. 83170 - Przebudowa kanału technologicznego wzdłuż ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 
we Wrocławiu 
 

Szanowni Państwo,  

 

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.) zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący 
sposób: 
 
Zmiana nr 1 

 
Zamawiający informuje, że zmienia treść § 4 ust. 7 wzoru umowy i nadaje mu nowe brzmienie: 
 
„Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu obowiązywania ubezpieczenia OC na cały okres trwania 
prac będących przedmiotem niniejszej Umowy i przedkładania na dowód tego Zamawiającemu bez osobnego 
wezwania nie później niż 3 dni przed upływem terminu obowiązywania umowy ubezpieczenia polisy 
ubezpieczeniowej lub innego dokumentu wystawionego przez ubezpieczyciela potwierdzającego, że Wykonawca 
jest ubezpieczony na warunkach nie gorszych niż określone w ust. 6 wraz z kompletem dokumentów 

ubezpieczeniowych, pod  rygorem  dokonania  zapłaty  lub  zawarcia  umowy ubezpieczenia przez 
Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  potrącenia  poniesionych  kosztów  
z tytułu  ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Wykonawca  udziela  
nieodwołalnego  pełnomocnictwa  Zamawiającemu  do  zawarcia  w  jego imieniu umowy ubezpieczenia na 
warunkach wskazanych w tym paragrafie Umowy.” 
   
Zmiana nr 2 

 
Zamawiający informuje, że zmienia treść § 11 ust. 16, ust. 17 i ust. 18 wzoru umowy i nadaje im nowe brzmienie: 
 
„16. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po upływie 
terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia. Zamawiający w terminie 7 dni od przedłożenia kopii zawartej umowy ma prawo złożenia sprzeciwu do 
umowy o podwykonawstwo w tych przypadkach, w których zgodnie z niniejszą umową ma prawo do zgłoszenia 
zastrzeżeń, o których mowa w ust. 15 powyżej. 

17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Jeżeli termin zapłaty 
wynagrodzenia określony w tej umowie jest dłuższy niż określony w ust. 9, zamawiający informuje o tym 

wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 
umownej. 
18. Procedurę opisaną w ust. 14-17 stosuje się odpowiednio w przypadku wprowadzania zmian do umów 

o podwykonawstwo.” 
 
W związku ze zmianami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia ich w treści oferty. 
Termin składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 
Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 
 
Z poważaniem 
 
Adam Leńczyk 
Kierownik Działu Przygotowania Inwestycji 
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