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WYJAŚNIENIA TREŚCI 
SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA_1 

 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „BUDOWA SIŁOWNI 
ZEWNĘTRZNEJ PRZY UL. WIERZBOWEJ W ZAWIERCIU”.  
 
 
 
Zamawiający działając na podstawie dyspozycji art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia                         
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z 
późn. zm.), zwanej dalej Pzp, udziela niniejszym następujących wyjaśnień treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w odpowiedzi na następujące pytania od 
wykonawców: 
 
Zwracam się z zapytaniem dotyczącym płatności za roboty wykonane w ramach zadania 
„budowa siłowni zewnętrznej” przy założeniu, że zadanie zostanie wykonane przez 
konsorcjum firm.  
1. Czy przewiduje się wypłatę osobnych części zamówienia, wykonanych przez 

poszczególnych członków konsorcjum, na ich konta firmowe? Jeżeli tak, to czy 
wymagana będzie umowa konsorcjum, z której będą wynikać poszczególne kwoty za 
wykonawstwo, do przedstawienia przed podpisaniem umowy z inwestorem? 

2. Czy w przypadku wypłaty całości należności na rachunek bankowy lidera konsorcjum 
umowa przewiduje przedłożenie oświadczeń pozostałych członków konsorcjum o spłacie 
zobowiązań lidera wynikających z tej realizacji, przed dokonaniem przelewu należności 
na jego konto? Czy w przypadku takiej opcji zapłaty Zamawiający będzie oczekiwał 
przedłożenia umowy, z której wynikać będą kwoty zobowiązań wobec poszczególnych 
członków konsorcjum czy też wystarczy samo oświadczenie o zaspokojeniu zobowiązań. 

3. Czy Zamawiający przewiduje zapłatę jednorazową, czy w transzach tak, aby po zapłacie 
pierwszej raty (w przypadku opcji zapłaty tylko na konto lidera) mógł on spłacić 
pozostałych członków konsorcjum i czy w tym przypadku Zamawiający przewiduje 
uzależnienie wypłaty pozostałej kwoty od przedłożenia oświadczeń o spłacie wszelkich 
zobowiązań z tytułu wykonanych robót? 

 
Jeżeli Zamawiający ma inna koncepcję zabezpieczenia prawidłowego rozliczenia należności 
za wykonane w tym zadaniu roboty, proszę o jej przedstawienie. 
 
Ad. 1) Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o 
udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku, zobowiązani są ustanowić 
Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia (vide pkt V 
ust. 5 SIWZ). Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
Ponadto zgodnie z postanowieniami SIWZ (pkt XIV ust. 3) - Wykonawca, który przetarg 
wygrał jest zobowiązany, w terminie określonym w informacji o wynikach postępowania lub w 
osobnym piśmie, do podpisania i dostarczenia zamawiającemu umowy, której wzór stanowi 
załącznik do niniejszej specyfikacji oraz, w przypadku składania oferty wspólnej przez 
kilku wykonawców, umowy regulującej współpracę podmiotów występujących 
wspólnie, która powinna zawierać co najmniej: 

 oznaczenie stron, 

 oznaczenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta, 



 

 oznaczony czas trwania umowy (co najmniej czas realizacji zamówienia i okres 
gwarancji oraz rękojmi), 

 oznaczenie sposobu prowadzenia spraw konsorcjum oraz sposobu jego 
reprezentacji, 

 określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 

 sposób ustania konsorcjum. 
 
Z uwagi powyższe stwierdzić należy, iż sposób wypłaty możliwy będzie na rzecz np. 
pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub 
członków konsorcjum (partnerów) w zależności od udzielonych pełnomocnictw i zawartej 
umowy regulującej ich współpracę. 
 
Ad. 2. 
Nie. Wzór umowy przewiduje (§ 5 ust. 7): 
Wraz z fakturą Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie o terminowym 
uregulowaniu należności wobec podwykonawców oraz oświadczenie podwykonawców o 
otrzymaniu należności i braku jakichkolwiek roszczeń finansowych wobec Wykonawcy i 
Zamawiającego z tego tytułu (o ile występują), pod rygorem wstrzymania płatności 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
 
Ad. 3. 
Zgodnie z § 5 ust. 4 wzoru umowy - Strony umowy uzgadniają, że faktura za wykonane 
roboty płatna będzie jednorazowo w terminie do 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu 
faktury sporządzonej na podstawie podpisanego przez obie strony  protokołu odbioru 
końcowego. 
 
 
Do zamieszczenia: 
www.osir.net.pl 
 
 
 

Z poważaniem 
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