
Zapisy umowy w przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował zamówienie przy udziale 

podwykonawców 

§ 9.1 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca  jest zobowiązany 

przedstawić Zamawiającemu projekt umowy lub zmianę projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od 

sporządzenia projektu lub zmiany projektu, przy czym podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 

umowy o podwykonawstwo o treści zgodniej z projektem umowy. Nie zgłoszenie 

przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu lub jego 

zmian pisemnych zastrzeżeń, uważa się za akceptację projektu umowy lub jego 

zmiany. 

2. Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do 

projektu jej zmian: 

a) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia; 

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni. 

3. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu poświadczona za 

zgodność z oryginałem umowę o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia jak również zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich 

wprowadzenia. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zgłosi 

na piśmie sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub 

wprowadzenie zmian. 

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych 

zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu, zawarte umowy poświadczone za 

zgodność  z oryginałem, których przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 

7 dni od dnia ich zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 

mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 

20 000 zł.  

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od 

dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  

6. Umowa pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą musi zawierać 

zapisy określone w SIWZ. Załącznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo. Postanowienia te dotyczą również umów 

zawieranych pomiędzy dalszymi podwykonawcami. 

7. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich 

informacji dotyczących Podwykonawców. 

8. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, 

które wykonuje przy pomocy Podwykonawców. 

9. Niezależnie od postanowień § 9 niniejszej umowy, zamiar wprowadzenia 

Podwykonawcy na teren robót, w celu wykonania zakresu robót określonego  

w ofercie, Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu z co najmniej 5 - 
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dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może 

umożliwić Podwykonawcy wejścia na teren robót   i rozpoczęcia prac, zaś 

sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie Wykonawcy 

poczytywane będzie za nienależyte wykonanie umowy. Postanowienia dotyczą 

również umów zawieranych pomiędzy dalszymi podwykonawcami. 

 

§ 9.2* 

1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku uchylenia się od obowiązku 

zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. 

3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek 

należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany 

umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 1. Zamawiający informuje o terminie 

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

5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej 

zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sadowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia 

zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub 

podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę 

wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co 

Wykonawca wyraża zgodę. 

 
2*uwaga: zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie wykonawcy. 

 

Dotyczy płatności 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia Zamawiającemu wraz z fakturą za 

roboty budowlane pisemnego oświadczenia Podwykonawców, których 

wierzytelności są częścią składową wystawionej faktury, o otrzymaniu zapłaty 
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przez tych Podwykonawców. W przypadku niedostarczenia wraz z fakturą przez 

Wykonawcę powyższego oświadczenia Zamawiający zatrzyma płatność faktury 

do czasu otrzymania tego oświadczenia. W przypadku braku podwykonawców, 

Wykonawca dołączy do faktury pisemne oświadczenie, iż nie posiada żadnych 

podwykonawców i wszystkie prace zostały wykonane siłami własnymi. * 

* -gdy zamówienie wykonane jest przy udziale podwykonawców.  

 

 

Dotyczy kar umownych 
1) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 

należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,5 

% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 za każdy dzień opóźnienia,* 

2) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej 

zmiany, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 za każdy 

dzień opóźnienia,* 

3) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy   o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,5 % 

wynagrodzenia brutto określonego w § 4 za każdy dzień opóźnienia,* 

4) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu 

zapłaty w wysokości 0,5 %  wynagrodzenia brutto określonego w § 4 za każdy 

dzień opóźnienia,* 

5) w przypadku wprowadzenia na teren prac podwykonawcy, który nie został 

zgłoszony Zamawiającemu zgodnie z zapisami umowy, w wysokości 0,5 % 

wynagrodzenia brutto określonego w § 4 .* 

 


