
 

Znak: AG-I.272.1.1.2015                                                                                    Kielce, 16 lutego 2015 r. 

 
 

 
Informacja dla Wykonawców nr 2 oraz zmiana treści SIWZ 

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 

pn.: „Modernizacja sieci teleinformatycznej w budynkach C-1 i B oraz A Świętokrzyskiego Urzędu 

Wojewódzkiego”, znak: AG-I.272.1.1.2015.      

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2013. poz. 907 ze zm.), w związku z zadanymi pytaniami udziela wyjaśnień:  

 

Pytanie 1: 
Ze względu na szeroki zakres prac stanowiących zamówienie podlegających wycenie oraz wskazany 

krótki termin na ich realizację prosimy Zamawiającego o przedłużenie terminu na składanie ofert z 16.02 

na 27.02 oraz przedłużenie terminu na realizację prac z 120 dni kalendarzowych do 180 dni 

kalendarzowych. 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający w Informacji dla Wykonawców nr 1 z dnia 11 lutego 2015 r. przesunął termin składania ofert 

na 20 lutego 2015 r. na godz. 11.30.  

W kwestii przedłużenia terminu na realizację zadania Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.       

 

Pytanie 2: 

Jednocześnie Wykonawca w celu zoptymalizowania realizacji zamówienia zwraca się do Zamawiającego 

o skrócenie terminów wskazanych w umowie w paragrafie 4 ust. 3 i 11 z 14 dni na 4 dni kalendarzowe 

oraz w paragrafie 4 ust. 18 z 14 dni na 7 dni kalendarzowe. 

 

Par. 4 ust. 3. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia doręczenia, zgłasza pisemne zastrzeżenia  

do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. 

 

Par. 4 ust. 11. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia doręczenia, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. 

 

Par. 4 ust. 18. Wykonawca wraz z dokumentacją powykonawczą oraz co najmniej na 14 dni przed 

odbiorem końcowym, winien jest dostarczyć Zamawiającemu dowody, że wszystkie zobowiązania wobec 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców zostały uregulowane Zapłata całości wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy będzie możliwa jedynie po udokumentowaniu przez Wykonawcę braku 

jakichkolwiek zobowiązań względem wszystkich podwykonawców i/lub dalszych podwykonawców Jeśli 

Wykonawca nie dostarczy takich dowodów, wtedy Zamawiający potwierdzi do zapłaty fakturę Wykonawcy  



 

pomniejszoną o odpowiednią wartość W przypadku nieuregulowania przez Wykonawcę zobowiązań 

wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty 

wymaganego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy łub dalszemu podwykonawcy. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający poniżej dokonuje modyfikacji Projektu umowy – załącznika nr 12 do SIWZ. 
 

Pytanie 3: 

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o usunięcie zapisu wskazanego w umowie w paragrafie  

11 pkt 5 ppkt 3) dotyczącego powodu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z Wykonawcą 

 

3) w razie wykonywania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z określonymi w niej warunkami. 

Niniejszy zapis jest nieprecyzyjny, zbyt ogólny, nie wskazuje na konkretną przesłankę odstąpienia 

tak jak to jest w przypadku dwóch poprzednich przesłanek. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie 

tego zapisu lub jego usunięcie. 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający poniżej dokonuje modyfikacji Projektu umowy – załącznika nr 12 do SIWZ. 
 

Pytanie 4: 

Zwracamy się z pytaniem, dlaczego Zamawiający nie stosuje wadium, dopuszczając do złożenia ofert 

firmy, które prawdopodobnie nie posiadają odpowiedniego zabezpieczenia w postaci środków 

finansowych. Prowadzi to do zagrożenia opóźnienia inwestycji lub nawet rozwiązania zawartej umowy  

z firmą, która de-facto nie ma płynności finansowej i w efekcie końcowym do problemów z rozliczeniem 

środków unijnych. Zastosowanie wadium powinno dla Zamawiającego mieć duże znaczenie, gdyż 

oferenci forsujący oferty z rozwiązaniami niezgodne z wymaganiami mogą oświadczać i ofertować 

cokolwiek, a Zamawiający nie ma mechanizmu dyscyplinującego. W związku z powyższym wnosimy  

o wniesienie i określenie wadium, jak również o wprowadzenie warunku posiadania 

nieobciążonych/zabezpieczonych środków finansowych na koncie lub kredytu w wysokości 100% 

wartości złożonej oferty brutto. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający poniżej dokonuje modyfikacji SIWZ i wprowadza zapisy dotyczące wadium.  
 

Pytanie 5: 

W związku z faktem wyspecyfikowania budowy okablowania, które posiada docelową wydajność Klasy 

FA, zwracamy uwagę na fakt wymagania referencji tylko Klasy E (kategorii 6), podczas gdy kategorii 6  

w ogóle nie ma w tym zadaniu. W związku z potrzebą posiadania znacznie wyższych kwalifikacji do 

realizacji Klasy FA, wnosimy o wprowadzenie przedstawienia dodatkowej referencji wykonania 

okablowania Klasy FA nawet redukując ilości wykonanych linii okablowania kategorii 6. Wprowadzenie 

tego warunku zabezpieczy jakość prac oraz spowoduje uniknięcie problemów technicznych i formalnych 

przy realizacji tego zadania. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 



 

Pytanie 6: 

W związku z wymaganiem odpowiednich kwalifikacji: „Każda z czterech osób powinna wykazać się 

udziałem w wykonywaniu co najmniej trzech realizacji sieci strukturalnej, dla których wymagane było 

posiadanie dokumentu ukończenia w/w kursu." prosimy o informację czy wystarczy posiadanie 

odpowiedniego dokumentu wystawionego przez producenta, gdyż użyte słowo „powinna" nie powoduje 

konieczności bezwzględnej. Czy w związku z tym Zamawiający akceptuje dokumenty wystawione przez 

dystrybutorów, przedstawicieli, importerów czy wykonawców w okresie poprzedzającym ogłoszenie 

zamówienia, czy wymaga aby uprawnienia te były nadane od dłuższego czasu (np. 1 rok, 3 lata)? Czy 

Zamawiający wymaga, aby każda z tych czterech osób wykazała się wyłącznie udziałem w wykonaniu co 

najmniej trzech realizacji sieci strukturalnej, czy wskazane realizacje muszą być objęte minimum 25-letnią 

bezpłatną gwarancją producenta, co dowodzi finalnie bezspornej jakości wykonania i zabezpieczenia 

interesu Zamawiającego? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający poniżej dokonuje modyfikacji SIWZ. 

 

Pytanie 7: 

Czy Zamawiający przewiduje udostępnić pomieszczenia magazynowe oraz pomieszczenie socjalne na 

obiekcie? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że udostępni Wykonawcy pomieszczenie magazynowe. 

 

Pytanie 8: 

Czy Zamawiający dopuszcza prace w dni wolne (sobota, niedziela), oraz w godzinach nocnych? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza realizację robót w godzinach nocnych, soboty i niedziele. Prace głośne  
(tj. przekucia, przewierty) mogą być prowadzone tylko w godzinach 6.00 – 22.00.     
 

Pytanie 9: 

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o wyjaśnienie różnicy pomiędzy SIWZ a projektem umowy  

w zapisach dotyczących podwykonawstwa w zakresie terminów i kwoty wyłączenia przy której nie jest 

wymagane złożenie projektu umowy: 

- siwz: 

7. Zamawiający, w terminie 7 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentów, o których 

mowa w ust. 5, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane: 

Siwz: 

10. Zamawiający, w terminie 7 dni liczonym od daty otrzymania poświadczonej za zgodność  

z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 7 

niniejszego paragrafu. 



Umowa: 

Parag.4 pkt 3. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia doręczenia, zgłasza pisemne zastrzeżenia do 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

Siwz: 

14. Wykonawca 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, bez względu na jej wartość. 

7) umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z którym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 

jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi każdej wartości,  

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia; 

Umowa 

Parag. 4 pkt. 14 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 0,5% wartości umowy w sprawie 

zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez 

Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu 

obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów  

o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający poniżej dokonuje modyfikacji Projektu umowy – załącznika nr 12 do SIWZ. 
 

Pytanie 10: 

Prosimy Zamawiającego o informację odnośnie możliwości realizacji robót poza godzinami pracy 

urzędu, w godzinach nocnych oraz w sobotę. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza realizację robót w godzinach nocnych, soboty i niedziele. Prace głośne  
(tj. przekucia, przewierty) mogą być prowadzone tylko w godzinach 6.00 – 22.00.     
 

Pytanie 11: 

Czy istnieje możliwość wynajęcia od Zamawiającego garażu na magazyn na czas realizacji zadania 

będących własnością Zamawiającego? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że udostępni Wykonawcy pomieszczenie magazynowe. 

 

Pytanie 12: 

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie iż na czas realizacji zamówienia Zamawiający udostępni plac 

przez Urzędem celem posadowienia kontenerów magazynowych i odpady. 

 

 



Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że udostępni plac przed Urzędem celem posadowienia kontenerów. 

 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013. poz. 907 ze zm.) dokonuje zmiany treści SIWZ w ten sposób, 

że: 

 

1. W rozdziale VII ust. 14 SIWZ wprowadza się następujące zmiany: 

 

Było: 

14. Wykonawca 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, bez względu na jej wartość. 

 

Jest: 

14. 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 0,5% wartości umowy w sprawie 

zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez 

Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu 

obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów  

o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. 

 

2. W rozdziale XII ust. 1 pkt 4 lit. c SIWZ wprowadza się następujące zmiany: 

 

Było: 

c)  co najmniej czterema osobami posiadającymi dokumenty (imienne, wystawione bezterminowo 

lub terminowo, pod warunkiem, że będą ważne w czasie trwania realizacji przedmiotu 

zamówienia, wydane przez producenta okablowania, a nie dostawcę czy dystrybutora) 

potwierdzające ukończenie kursu kwalifikacyjnego, w szczególności w zakresie instalacji  

i opomiarowania sieci strukturalnej. 

 

Każda z czterech osób powinna wykazać się udziałem w wykonywaniu co najmniej trzech 

realizacji sieci strukturalnej, dla których wymagane było posiadanie dokumentu ukończenia 

w/w kursu.  

 

Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy        

oraz wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz oświadczenia, że 

osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

 

Uwaga:  

Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych, na podstawie aktualnie 

obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 

1623 ze zm.), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na 



podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw 

członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym ,którzy 

nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te 

kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach 

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 

63, poz. 394).  

 

Jest: 

c)  co najmniej czterema osobami posiadającymi dokumenty (imienne, wystawione bezterminowo 

lub terminowo, pod warunkiem, że będą ważne w czasie trwania realizacji przedmiotu 

zamówienia, wydane przez producenta okablowania, a nie dostawcę czy dystrybutora) 

potwierdzające ukończenie kursu kwalifikacyjnego, w szczególności w zakresie instalacji  

i opomiarowania sieci strukturalnej. 

 

Każda z czterech osób musi wykazać się udziałem w wykonywaniu co najmniej trzech realizacji 

sieci strukturalnej, dla których wymagane było posiadanie dokumentu ukończenia w/w kursu.  

 

Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy        

oraz wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz oświadczenia, że 

osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

 

Uwaga:  

Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych, na podstawie aktualnie 

obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 

1623 ze zm.), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na 

podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw 

członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym ,którzy 

nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te 

kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach 

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 

63, poz. 394).  

 

3. W rozdziale XVI SIWZ wprowadza się następujące zmiany: 

 

Było: 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

Jest: 

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie:  

- 24 000,00 zł. 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

3. Wadium może być wniesione w: 

1) pieniądzu, 



2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  

z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy  

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.  

z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 

96, poz.620). 

4. Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty.  

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego  

w Narodowym Banku Polskim O/Kielce Nr: 56 1010 1238 0853 4213 9120 0000 z dopiskiem:  

Wadium w postępowaniu pn.: „Modernizacja sieci teleinformatycznej w budynkach C-1 i B oraz A 

Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego”.              

5. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi: 

-  być wystawione na: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, 

- zawierać w treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do 

bezwarunkowej   wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, 

iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4 a i 5 ustawy, 

- okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą. 

Uwaga: 

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca winien załączyć do oferty oryginał lub kopię 

potwierdzenia wykonania przelewu wadium poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez 

Wykonawcę. 

Dla pozostałych form wniesienia wadium wymagane jest złożenie wraz z ofertą dokumentu  

w oryginale (w osobnej koszulce, nie spinając z ofertą), a dodatkowo do oferty należy dołączyć (spiąć  

z ofertą) kopię składanego dokumentu poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę. 

Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 ustawy, zwróci Wykonawcy oryginał dokumentu     

wadium. 

Jeżeli wadium wnoszone jest w pieniądzu, za termin jego wniesienia uważa się datę i godzinę wpływu   

środków pieniężnych na konto bankowe Zamawiającego. 

6. W postępowaniu prowadzonym w celu udzielenia zamówienia jednostkowego, Zamawiający będzie 

żądał wniesienia wadium. 

 

4. W § 2 Projektu umowy – załączniku nr 12 do SIWZ dodaje się ust. 2 o brzmieniu: 

2.   Zamawiający dopuszcza realizację robót w godzinach nocnych, soboty i niedziele. Prace głośne  

(tj. przekucia, przewierty) mogą być prowadzone tylko w godzinach 6.00 – 22.00.     

 
5. W § 4 ust. 3 Projektu umowy - załączniku nr 12 do SIWZ wprowadza się następujące zmiany:     
 
Było: 
3. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia doręczenia, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. 

 
Jest: 
3. Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia doręczenia, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. 

 



 

6. W § 4 ust. 11 Projektu umowy - załączniku nr 12 do SIWZ wprowadza się następujące zmiany:     
 
Było: 
11. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia doręczenia, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. 

 

Jest: 

11. Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia doręczenia, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. 

 

7. W § 4 ust. 18 Projektu umowy - załączniku nr 12 do SIWZ wprowadza się następujące zmiany:     
 
Było: 
18. Wykonawca wraz z dokumentacją powykonawczą oraz co najmniej na 14 dni przed odbiorem 

końcowym, winien jest dostarczyć Zamawiającemu dowody, że wszystkie zobowiązania wobec 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców zostały uregulowane. Zapłata całości wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy będzie możliwa jedynie po udokumentowaniu przez Wykonawcę braku 

jakichkolwiek zobowiązań względem wszystkich podwykonawców i/lub dalszych podwykonawców. 

Jeśli Wykonawca nie dostarczy takich dowodów, wtedy Zamawiający potwierdzi do zapłaty fakturę 

Wykonawcy pomniejszoną o odpowiednią wartość. W przypadku nieuregulowania przez Wykonawcę 

zobowiązań wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy Zamawiający dokona bezpośredniej 

zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

 

Jest: 

18. Wykonawca wraz z dokumentacją powykonawczą oraz co najmniej na 7 dni przed odbiorem 

końcowym, winien jest dostarczyć Zamawiającemu dowody, że wszystkie zobowiązania wobec 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców zostały uregulowane. Zapłata całości wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy będzie możliwa jedynie po udokumentowaniu przez Wykonawcę braku 

jakichkolwiek zobowiązań względem wszystkich podwykonawców i/lub dalszych podwykonawców. 

Jeśli Wykonawca nie dostarczy takich dowodów, wtedy Zamawiający potwierdzi do zapłaty fakturę 

Wykonawcy pomniejszoną o odpowiednią wartość. W przypadku nieuregulowania przez Wykonawcę 

zobowiązań wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy Zamawiający dokona bezpośredniej 

zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

 

8. W § 11 ust. 5 Projektu umowy – załączniku nr 12 do SIWZ zostaje wykreślony pkt 3. 
 
9. W § 11 Projektu umowy – załączniku nr 12 do SIWZ dodaje się ust. 6 o brzmieniu: 
  
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy jeżeli Wykonawca wykonuje umowę  

w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, w takiej sytuacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do 

zmiany sposobu wykonania umowy i wyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym 

upływie wyznaczanego terminu Zamawiający może odstąpić od umowy. 

  

Odpowiedzi na pozostałe zadane przez Wykonawców pytania ukażą się w najbliższym czasie  
na stronie internetowej BIP Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach oraz zostaną 
przekazane do Wykonawców, którzy zadali pytania. 
 

 



Powyższa zmiana treści SIWZ stanowi jej integralną część i nie powoduje przedłużenia terminu 

składania i otwarcia ofert.  

Zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany ogłoszenia, dlatego Zamawiający zamieścił ogłoszenie  

o zmianie ogłoszenia w BZP, oraz na stronie internetowej BIP Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Kielcach.  

 

 


