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Jelenia Góra, dnia 27 października 2014 r. 

ROT-IV.272.1.7.2014 

 
 

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

„Przebudowa budynku mieszkalno-biurowego na cele oświatowe” 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  

z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, wprowadza się następujące zmiany w treści 

paragrafu 15 ust. 11 projektu umowy, stanowiącego Załącznik Nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, zwanej dalej SIWZ: 
 

Zmiana treści: 
 

11. WYKONAWCA, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie jest zobowiązany 

przedkładać ZAMAWIAJĄCEMU poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące przedmiot zamówienia na 

roboty budowlane, w sytuacji, gdy wartość takiej umowy nie przekroczy 0,5 % wartości umowy  

w sprawie zamówienia publicznego, a takŜe której przedmiotem będzie dostawa materiałów, urządzeń  

i wyposaŜenia, które będą uŜyte podczas prac remontowych, tj. m.in. dostawa okien, drzwi, płytek, 

grzejników, zaworów, rurociągów, opraw oświetleniowych, wyposaŜenia sanitariatu, kabli i pozostałych 

elementów – wymienionych szczegółowo w dokumentacji technicznej (Załącznik Nr 2 do niniejszej 

umowy). Pozostałe umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, a takŜe 

umowy o wartości większej niŜ 50.000 zł, wymagają przedłoŜenia ZAMAWIAJĄCEMU poświadczonej 

za zgodność z oryginałem kopii w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Jeśli termin zapłaty 

wynagrodzenia w tych umowach będzie dłuŜszy niŜ określony w ust. 5 niniejszej umowy, 

ZAMAWIAJĄCY poinformuje o tym WYKONAWCĘ i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej 

umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  
 

Zapis ten otrzymuje brzmienie: 
 

 

11. WYKONAWCA, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie jest zobowiązany 

przedkładać ZAMAWIAJĄCEMU poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące przedmiot zamówienia na 

roboty budowlane, w sytuacji, gdy wartość takiej umowy nie przekroczy 0,5 % wartości umowy  

w sprawie zamówienia publicznego, a takŜe której przedmiotem będzie dostawa materiałów, urządzeń  

i wyposaŜenia, które będą uŜyte podczas prac remontowych, tj. m.in. dostawa okien, drzwi, płytek, 

opraw oświetleniowych, wyposaŜenia sanitariatu, kabli i pozostałych elementów – wymienionych 

szczegółowo w dokumentacji technicznej (Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy). Pozostałe umowy  

o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, a takŜe umowy o wartości większej 

niŜ 50.000 zł, wymagają przedłoŜenia ZAMAWIAJĄCEMU poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Jeśli termin zapłaty wynagrodzenia w tych umowach będzie 

dłuŜszy niŜ określony w ust. 5 niniejszej umowy, ZAMAWIAJĄCY poinformuje o tym 

WYKONAWCĘ i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia  

o zapłatę kary umownej.  
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Pozostałe zapisy Załącznika Nr 4 do SIWZ pozostają bez zmian. 

 

 Zamawiający informuje, Ŝe zmodyfikowana wersja Załącznika Nr 4 do SIWZ dostępna jest na 

stronie internetowej: www.zamowienia.starostwo.jgora.pl/2014.html.  

 W związku z powyŜszym Wykonawcy mogą korzystać z dokumentu oznaczonego treścią: „po 

zmianach z 27 października 2014 r.”.  

 

 

 


