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WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO PN.: „OBSŁUGA BANKOWA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 

POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO” 
 

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Powiat Jeleniogórski – 

Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze przedstawia poniŜej odpowiedź na zapytanie przesłane przez 

Wykonawcę biorącego udział w przedmiotowym postępowaniu. 

 

Pytanie 1: Czy w związku z zapisami dotyczącymi Podwykonawców, w sytuacji, w której zakres 

podwykonawstwa dotyczy wdroŜenia, szkolenia oraz serwisowania w obszarze bankowości elektronicznej, Wykonawca 

jest zobligowany przed podpisaniem Umowy do wypełnienia warunków działu XXI ust. 4 SIWZ? Wykonawca 

nadmienia, Ŝe umowa z Podwykonawcą jest juŜ zawarta i ma charakter umowy generalnej.  
 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, Ŝe w sytuacji, gdy wybrany Wykonawca posiada zawartą  

z Podwykonawcą umowę o charakterze umowy generalnej w zakresie wdroŜenia, instalacji, szkolenia 

pracowników Zamawiającego oraz serwisowania systemu bankowości elektronicznej – przed 

podpisaniem umowy z Zamawiającym zobowiązany będzie do przedłoŜenia Zamawiającemu 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez obie strony (Wykonawcę i Podwykonawcę) 

kserokopii przedmiotowej umowy. Umowa Wykonawcy z Podwykonawcą musi zawierać co najmniej 

informacje, o których mowa w ust. 4 Działu XXI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

  

 Zamawiający jednocześnie informuje, Ŝe zgodnie z art. 38 ust. 4 i 4a ustawy Pzp, dokona 

zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie Działu XXI, poprzez dodanie 

ust. 4a w brzmieniu: „4a. W sytuacji, gdy wybrany Wykonawca posiada zawartą z Podwykonawcą 

umowę o charakterze umowy generalnej w zakresie wskazanym w ust. 1 niniejszego Działu – przed 

podpisaniem umowy z Zamawiającym zobowiązany jest do przedłoŜenia Zamawiającemu 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez obie strony (Wykonawcę i Podwykonawcę) 

kserokopii przedmiotowej umowy. Umowa Wykonawcy z Podwykonawcą musi zawierać co najmniej 

informacje, o których mowa w ust. 4 niniejszego Działu.” 

 Zmodyfikowana wersja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zostanie zamieszczona na 

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

 

 


