
 

Wodzisław Śląski 07.06.2017 r. 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 

Przebudowa pomieszczeń na wysokim 

parterze w budynku głównym szpitala 

na potrzeby bloku operacyjnego 

wraz z dostawą i montażem wyposażenia 

nr sprawy 11/Zp/17 

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego Przebudowa pomieszczeń na wysokim parterze w budynku 

głównym szpitala na potrzeby bloku operacyjnego wraz z dostawą i montażem wyposażenia, nr 

sprawy 11/ZP/17. 

 

Dyrekcja PPZOZ informuje, że dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

1. Zmianie ulega treść  § 7 wzoru umowy. Nowa treść przyjmuje następujące brzmienie: 

„§ 7 

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 

Za wykonanie umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z przedłożoną ofertą 

Wykonawcy. Wynagrodzenie wynosi:  

Kwota brutto …..................... zł  (słownie: …........................................................................................)  

w tym kwota netto.................... zł (słownie: …......................................................................................)  

i obowiązujący podatek VAT w kwocie ….................. zł (słownie: …...................................................) 

W tym:  

Roboty ogólnobudowlane: ……………………. zł 

Roboty instalacyjne: ……………………. zł 

Roboty instalacyjne elektryczne: ……………….. zł 

Roboty związane z instalacją gazów medycznych: ………………….. zł 

Wyposażenie: …………………… zł 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z 

realizacją robót objętych w dokumentacji projektowej, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 

robót, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z wykonaniem 

umowy, a wynikających z uzgodnień, opinii, akceptacji zawartych w dokumentacji technicznej oraz 

przepisów Prawa budowlanego, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących 

mieć wpływ na koszty, w tym m.in.: 

1) przebudowę istniejących urządzeń lub instalacji w przypadku kolizji z realizowaną dokumentacją 

projektową, 

2) wywóz i zagospodarowanie odpadów, w tym odpadów komunalnych na zasadach wynikających  

z obowiązujących przepisów prawa. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1. 

4. Wynagrodzenie nie będzie podlegało waloryzacji lub negocjacjom w trakcie realizacji zamówienia. 

Zamawiający nie będzie udzielał Wykonawcy zaliczek na realizację umowy.  



5. Rozliczenie przedmiotu Umowy nastąpi w oparciu o dwie faktury, tj. fakturę częściową i fakturę 

końcową na podstawie prawidłowo wykonanego przedmiotu zamówienia zgodnie z harmonogramem 

rzeczowo - finansowym, który zostanie ustalony przez Strony przed zawarciem Umowy. 

Wykonawca wystawi faktury na Zamawiającego, tj. Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, ul. 26 Marca 51, 44-300 

Wodzisław Śl. 

Faktury płatne będą przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze, w terminie do 

30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty faktury 

ustala się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

6. Wykonawca może zbyć przysługujące mu względem Zamawiającego wierzytelności na inny 

podmiot tylko za uprzednią zgodą Zamawiającego, wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

7. Zamawiający przyjmie fakturę i zapłaci Wykonawcy należności z niej wynikające, pod warunkiem 

dostarczenia przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia za wszystkie roboty, 

dostawy i usługi wykonane przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, które powinny 

zawierać następujące informacje:  

1) podpis osoby upoważnionej reprezentującej Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę oraz 

dokładną nazwę wraz z adresem Podwykonawcy, 

2) okres rozliczeniowy, którego dotyczy, 

3) zakres robót, dostaw lub usług wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 

4) jednoznaczne oświadczenie, że w wyniku uzyskanej zapłaty roszczenie wobec Wykonawcy  

i Zamawiającego zostało zaspokojone, 

5) nazwę inwestycji, 

6) termin uregulowania płatności, 

7) w razie potrzeby kopię przelewu na rachunek bankowy Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy. 

a) Wykonawca odpowiada wobec Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy za zapłatę części 

wynagrodzenia za roboty, dostawy, usługi wykonane przez Podwykonawcę. 

b) 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. 

c) Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7 lit. b 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. 

d) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 7 lit. b. Zamawiający informuje Wykonawcę  

o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

e) W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 7 lit. d w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, 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 

dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości 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. 

8. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,  

o którym mowa w ust. 7 lit. b Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia  

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

9. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej jest pełne, należyte wykonanie 

przedmiotu Umowy potwierdzone protokołem odbioru końcowego zatwierdzonym przez Inspektora 

Nadzoru. 

10. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury częściowej w wysokości 50% wynagrodzenia 

brutto wskazanego w §7 ust. 1 Umowy zgodnej z harmonogramem rzeczowo - finansowym jest 

protokół odbioru częściowego zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Protokół odbioru częściowego 

winien potwierdzać wykonanie zakresu prac odpowiadających 50% wynagrodzenia brutto wskazanego 

w §7 ust. 1 Umowy. 

11. Płatność nastąpi w dwóch ratach: 

1) 1.rata - faktura częściowa w wysokości 50% wynagrodzenia brutto wskazanego w §7 ust. 1 Umowy 

zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym i protokołem odbioru częściowego, który to 

protokół potwierdza wykonanie zakresu prac odpowiadających 50% wynagrodzenia brutto 

wskazanego w §7 ust. 1 Umowy, płatna przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 

dni od dnia zarejestrowania faktury, 

2) 2. rata -  faktura końcowa po dokonaniu odbioru końcowego robót potwierdzającego należyte 

wykonanie przedmiotu Umowy płatna przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 

dni od dnia zarejestrowania faktury. 

12. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty w terminie do 30 dni od dnia zarejestrowania 

faktury lub rachunku pod warunkiem przedłożenia wraz z fakturą kopii umowy o podwykonawstwo 

poświadczonej za zgodność z oryginałem wraz z potwierdzonym przez odpowiedniego inspektora 

nadzoru wykonanego zakresu robót, dostaw lub usług a Wykonawca nie złoży w trybie określonym  

w  § 7 ust. 7 lit. d uwag wskazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. 

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

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.” 

 

2. Zmianie ulega treść punktu 4 Załącznika nr 1 (Dział III) – formularz oferty. Nowa treść przyjmuje 

następujące brzmienie:  

„4. Akceptujemy terminy płatności: do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury częściowej i do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury końcowej.” 

Poprawiona SIWZ znajduje się na stronie: http://zoz.wodzislaw.pl/przetarg1/przebudowa-

pomieszczen-na-wysokim-parterze-w-budynku-glownym-szpitala-na-potrzeby-bloku-operacyjnego-

wraz-z-dostawa-i-montazem-wyposazenia-3/  

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nie ulega zmianie.  

 

 

Z poważaniem 

http://zoz.wodzislaw.pl/przetarg1/przebudowa-pomieszczen-na-wysokim-parterze-w-budynku-glownym-szpitala-na-potrzeby-bloku-operacyjnego-wraz-z-dostawa-i-montazem-wyposazenia-3/
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