Informacja dla podwykonawców biorących udział
w realizacji inwestycji drogowych GDDKiA
Podstawa prawna:

a)
b)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY Art. 6471

c)

Szczególne Warunki Kontraktu (do umowy na roboty budowlane zawartej pomiędzy
GDDKiA a generalnym Wykonawcą robót) Subklauzula 4.4

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sprawdź, czy jesteś objęty ochroną
Upewnij się, czy zostałeś zgłoszony do Zamawiającego (GDDKiA)
Sprawdź zapisy umowy
Udokumentuj swój udział w realizacji inwestycji
W przypadku braku płatności zgłoś się do GDDKiA
Narzędzia ochrony podwykonawców

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Art. 143 a, b, c, d
oraz

1. Sprawdź, czy jesteś objęty ochroną
Z uwagi na zmieniające się przepisy prawa, w zależności od momentu
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ochroną przez
GDDKiA może być objęta różna grupa podmiotów.
W przypadku postępowań przetargowych wszczętych przed 24 grudnia 2013 r.
ochroną mogą być objęci:
- podwykonawcy robót budowlanych
- dalsi podwykonawcy robót budowlanych
- usługodawcy (tylko Ci, którzy podpisali umowę bezpośrednio z Generalnym Wykonawcą)
- dostawcy (tylko Ci, którzy podpisali umowę bezpośrednio z Generalnym Wykonawcą)

W przypadku postępowań przetargowych wszczętych od 24 grudnia 2013 r.
ochroną mogą być objęci:
- podwykonawcy robót budowlanych
- dalsi podwykonawcy robót budowlanych
Strona 1 z 12

- usługodawcy (jeżeli wartość umowy bądź umów przekracza kwotę 50 000 zł)
- dalsi usługodawcy (jeżeli wartość umowy bądź umów przekracza kwotę 50 000 zł)
- dostawcy (jeżeli wartość umowy bądź umów przekracza kwotę 50 000 zł)
- dalsi dostawcy (jeżeli wartość umowy bądź umów przekracza kwotę 50 000 zł)

2. Upewnij się, czy zostałeś zgłoszony do Zamawiającego (GDDKiA)
Jeżeli nie masz pewności, czy zostałeś zgłoszony do GDDKiA (oraz
zaakceptowany w przypadku podwykonawców robót budowlanych), możesz to
sprawdzić na stronach internetowych kontraktów, gdzie zostały zamieszczone
listy zgłoszonych i zaakceptowanych podwykonawców.
Zgodnie z aktualnie obowiązującym wzorcem Szczególnych Warunków
Kontraktu, Zamawiający zobowiązany jest do poinformowania w formie
pisemnej o zastrzeżeniach do projektu umowy, sprzeciwie do umowy
o podwykonawstwo, a także wezwaniu do zmiany umowy o podwykonawstwo,
gdy termin płatności faktury lub rachunku przekracza 30 dni od dnia doręczenia
Wykonawcy, zarówno Wykonawcę jak i Podwykonawcę oraz dalszego
Podwykonawcę. Dodatkowo dnia 11 maja 2017 r. zostało wydane zalecenie
o
stosowaniu
powyższego
w
ramach
wewnętrznej
procedury
na wszystkich kontraktach realizowanych na starszych wzorcach Szczególnych
Warunków Kontraktu.
Tylko zgłoszeni usługodawcy i dostawcy oraz zaakceptowani
podwykonawcy robót budowlanych mogą skutecznie dochodzić swoich
niezaspokojonych należności od GDDKiA.
Należy pamiętać, że podobnie jak kopie umów podwykonawczych
Wykonawca powinien dostarczać do Zamawiającego również kopie aneksów do
tych umów.
3. Sprawdź zapisy umowy
- termin zapłaty wynagrodzenia nie powinien przekraczać 30 dni od dnia
doręczenia faktury
- wystrzegaj się podpisywania umów, których de facto przedmiotem są roboty
budowlane a umowa jest skonstruowana jakby dotyczyła wykonywania usług
- zadbaj o to żeby zakres umowy i sposób jej rozliczania był jednoznaczny
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GDDKiA sukcesywnie rozszerza katalog subklauzul zakazanych. Tzn.
zapisów
w
umowach
podwykonawczych,
które
są
szkodliwe
dla podwykonawców. Powyższe jest wynikiem rozmów jakie GDDKiA w ostatnich
latach prowadziła z przedstawicielami branży drogowej. W najnowszych
wzorcowych Szczególnych Warunkach Kontraktu, GDDKiA wprost zabrania
stosowania w umowach podwykonawczych poniżej wymienionych zapisów:
a) uzależniających uzyskanie płatności:
- od odbioru przez Inżyniera wykonanych robót (to Wykonawca powinien
w pierwszej kolejności dokonywać odbiorów robót od swoich Podwykonawców
i na tej podstawie dokonywać płatności)
- od wystawienia przez Inżyniera dla Wykonawcy Przejściowego Świadectwa
Płatności obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę
- od dokonania przez Zamawiającego (GDDKiA) na rzecz Wykonawcy płatności
za roboty wykonane przez Podwykonawcę
b) warunkujących Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dokonanie
zwrotu kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę od zwrotu Zabezpieczenia
Wykonania na rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego w tym odbioru innych
robót, które nie były przedmiotem umowy podwykonawczej,
c) określających karę umowną za nieterminowe wykonanie zobowiązania przez
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę jako karę za opóźnienia; kary takie
można określać jedynie jako kary za zwłokę,
d) nakazujących Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wniesienie
zabezpieczenia wykonania lub należytego wykonania umowy jedynie
w
pieniądzu,
bez
możliwości
jej
zamiany
na
gwarancje
bankową/ubezpieczeniową lub inną formę przewidzianą w przepisach Prawa, w
szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych,
e) przewidujących, iż łączna wysokość kar umownych należnych Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy 20% wartości
wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
f) przewidujących, iż właściwy do rozstrzygania sporów wynikających z Umowy
podwykonawczej będzie sąd, w tym polubowny, z siedzibą poza Rzeczpospolitą
Polską;
g) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę
uprawnienia do dochodzenia roszczeń od analogicznego uprawnienia
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przysługującego Wykonawcy w Warunkach Kontraktu w związku z tymi samymi
okolicznościami;
h) zobowiązujących Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę do przejęcia
ogółu ryzyk i odpowiedzialności, jakie obciążają Wykonawcę zgodnie
z Kontraktem;
i) na mocy których, z datą zawarcia Umowy podwykonawczej, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca zrzeka się względem Wykonawcy uprawnienia
do dochodzenia roszczeń dotyczących Placu Budowy;
j) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę
przedłużenia terminu realizacji Umowy podwykonawczej od przedłużenia przez
Zamawiającego Czasu na Ukończenie dla danego asortymentu robót;
k) przewidujących termin krótszy niż 7 dni na złożenie przez Podwykonawcę
lub dalszego Podwykonawcę powiadomienia o roszczeniu;
l) w przypadku gdy Umowa podwykonawcza będzie rozliczana ryczałtowo,
wyłączających możliwość dochodzenia przez Podwykonawcę lub dalszego
Podwykonawcę podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego na drodze sądowej;
m) uprawniających Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę
do dokonania potrącenia swoich niewymagalnych wierzytelności;
n) na mocy których Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zrzeka się
roszczeń od Wykonawcy o wypłatę odszkodowania, odsetek lub dodatkowego
wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych robót lub robót zamiennych;
o) rozszerzających odpowiedzialność Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na zasadzie ryzyka za szkody powstałe na budowie, za działania
lub zaniechania Wykonawcy lub innych podmiotów, w szczególności
rozszerzających odpowiedzialność Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
za szkody na obiektach budowlanych powstałe po zakończeniu robót przez
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę;
p) rozszerzających katalog kar umownych, które mogą być nałożone
na Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę w stosunku do zakresu
ustalonego w Umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;
q) ustalających kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w wysokości wyższej niż wysokość tożsamych kar przewidzianych w Umowie
zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;
r) wprowadzających okres dłuższy niż 60 dni na złożenie przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy z Podwykonawcą
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lub dalszym Podwykonawcą, licząc od dnia zaistnienia przesłanki do odstąpienia
od umowy;
s) przewidujących nieograniczony katalog kar umownych poprzez ogólne
wskazanie, iż w związku z naruszeniem jakiegokolwiek postanowienia
umownego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę – przewiduje się
kary umowne w określonej procentowo oznaczonej wysokości.
Jeżeli GDDKiA podpisała umowę z wykonawcą zanim obecny katalog
subklauzul zakazanych zaczął obowiązywać nie uprawnia to Wykonawcy
do dyktowania Podwykonawcom korzystnych jedynie dla siebie zapisów umów.
Dlatego jeżeli chcesz wzmocnić swoją pozycję w umowie podwykonawczej
zadbaj o odpowiednie zapisy umowy.
Dobrą praktyką powinno być wskazanie w umowie, że roboty, usługi
lub dostawy są wykonywane w związku z realizacją konkretnej umowy zawartej
pomiędzy GDDKiA i Generalnym Wykonawcą.
4. Udokumentuj swój udział w realizacji inwestycji
Aby skutecznie dochodzić swoich niezaspokojonych należności od GDDKiA
należy gromadzić wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające wykonanie
oraz odbiór robót przez wskazane w umowie osoby. A w przypadku dostawców
i usługodawców odpowiednio potwierdzenie wykonania dostaw i usług.
5. W przypadku braku płatności zgłoś się do Zamawiającego
W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez
Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę należy zgłosić ten fakt
na piśmie do odpowiedniego Oddziału GDDKiA.
Pamiętaj, że bezpośrednia płatność obejmuje wyłącznie należne
wynagrodzenie, bez odsetek.
W przypadku Kontraktów, dla których postępowanie przetargowe zostało
wszczęte po 07.09.2016 r., jeżeli dojdzie do rozwiązania / odstąpienia przez
którąkolwiek ze stron Umowy o podwykonawstwo,
Wykonawca jest
zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o tym zdarzeniu,
przeprowadzenia inwentaryzacji Robót wykonanych przez danego
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę oraz przedłożenia jej Inżynierowi
do zatwierdzenia. Dlatego jeżeli dojedzie do rozwiązania / odstąpienia
od umowy, niezmiernie ważne jest, żeby Podwykonawca również zadbał
o właściwy obmiar wykonanych robót, a w przypadku, kiedy Wykonawca
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uchylałby się od wykonania ww. obowiązków, zgłosił ten fakt Zamawiającemu
lub Inżynierowi.
W uzupełnieniu informujemy, że z dniem 1 czerwca 2017 r. weszła w życie
ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia
dochodzenia wierzytelności. Ustawa wprowadziła również istotną zmianę
Art. 6471 Kodeksu Cywilnego. Z tekstem ustawy można się zapoznać pod
poniższym adresem strony:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000933

6. Narzędzia ochrony podwykonawców:
a) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY Art. 6471
b) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Art. 143
a, b, c, d
c) Szczególne Warunki Kontraktu (do umowy na roboty budowlane
zawartej pomiędzy GDDKiA a generalnym Wykonawcą robót)
Subklauzula 4.4

a) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY Art. 6471
Źródło: Internetowy System Aktów Prawnych

Brzmienie ustawy mające zastosowanie do umów o roboty budowlane
zawartych przed 1 czerwca 2017 r.:
Art. 6471
§ 1. W umowie o roboty budowlane, o której mowa w art. 647, zawartej między inwestorem a wykonawcą
(generalnym wykonawcą), strony ustalają zakres robót, które wykonawca będzie wykonywał osobiście lub
za pomocą podwykonawców.
§ 2. Do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda inwestora.
Jeżeli inwestor, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu,
wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie
sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
§ 3. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda inwestora
i wykonawcy. Przepis § 2 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
§ 4. Umowy, o których mowa w § 2 i 3, powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 5. Zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność
za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę.
§ 6. Odmienne postanowienia umów, o których mowa w niniejszym artykule, są nieważne.
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Brzmienie ustawy mające zastosowanie do umów o roboty budowlane
zawartych od 1 czerwca 2017 r.:
Art. 6471
§ 1. Inwestor odpowiada solidarnie z wykonawcą (generalnym wykonawcą) za zapłatę wynagrodzenia należnego
podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, których szczegółowy przedmiot został
zgłoszony inwestorowi przez wykonawcę lub podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych robót,
chyba że w ciągu trzydziestu dni od dnia doręczenia inwestorowi zgłoszenia inwestor złożył podwykonawcy i
wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę.
§ 2. Zgłoszenie, o którym mowa w § 1, nie jest wymagane, jeżeli inwestor i wykonawca określili w umowie, zawartej
w formie pisemnej pod rygorem nieważności, szczegółowy przedmiot robót budowlanych wykonywanych przez
oznaczonego podwykonawcę.
§ 3. Inwestor ponosi odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia w wysokości ustalonej w umowie
między podwykonawcą a wykonawcą, chyba że ta wysokość przekracza wysokość wynagrodzenia należnego
wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgłoszenia albo z umowy,
o których mowa w § 1 albo 2. W takim przypadku odpowiedzialność inwestora za zapłatę podwykonawcy
wynagrodzenia jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy za roboty budowlane, których
szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgłoszenia albo z umowy, o których mowa w § 1 albo 2.
§ 4. Zgłoszenie oraz sprzeciw, o których mowa w § 1, wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 5. Przepisy § 1–4 stosuje się odpowiednio do solidarnej odpowiedzialności inwestora, wykonawcy i
podwykonawcy, który zawarł umowę z dalszym podwykonawcą, za zapłatę wynagrodzenia dalszemu
podwykonawcy.
§ 6. Postanowienia umowne sprzeczne z treścią § 1–5 są nieważne.

b) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Art. 143 a, b, c, d.
Źródło: Internetowy System Aktów Prawnych
9b) umowie o podwykonawstwo – należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym,
której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą
między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku
zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między
dalszymi podwykonawcami;
Art. 143a. 1. W przypadku zamówień na roboty budowlane, których termin wykonywania jest dłuższy niż 12
miesięcy, jeżeli umowa przewiduje zapłatę:
1) wynagrodzenia należnego wykonawcy w częściach – warunkiem zapłaty przez zamawiającego drugiej i
następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 143c ust. 1,
biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych;
2) całości wynagrodzenia należnego wykonawcy po wykonaniu całości robót budowlanych – zamawiający jest
obowiązany przewidzieć udzielanie zaliczek, przy czym udzielanie kolejnych zaliczek przez zamawiającego
wymaga przedstawienia dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, o których mowa w art. 143c ust. 1, biorącym udział w realizacji części zamówienia, za którą
zaliczka została wypłacona.
2. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 1,
wstrzymuje się odpowiednio:
1) wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,
2) udzielenie kolejnej zaliczki
– w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zamawiający może wskazać w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia procentową wartość ostatniej części wynagrodzenia, która nie może wynosić więcej niż 10%
wynagrodzenia należnego wykonawcy.
Art. 143b. 1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany,
w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
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2. 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.
3. Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 2, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2.
4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 2, uważa się za akceptację projektu
umowy przez zamawiającego.
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada
zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
6. Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 2, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3.
7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, w terminie określonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 2, uważa się za akceptację umowy przez
zamawiającego.
8. 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. Zamawiający może określić niższą wartość, od której będzie
zachodził obowiązek przedkładania umowy o podwykonawstwo.
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 2,
zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystąpienia o zapłatę kary umownej.
10. Przepisy ust. 1–9 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Art. 143c. 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, 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.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, 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.
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:
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 dalszego
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.
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.
7. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o których mowa w ust. 1, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości
umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie
zamówienia publicznego przez zamawiającego.
8. Przepisy art. 143a–143d nie naruszają praw i obowiązków zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy
i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
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Art. 143d. 1. Umowa o roboty budowlane zawiera w szczególności postanowienia dotyczące:
1) obowiązku przedkładania przez wykonawcę zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian;
2) wskazania terminu na zgłoszenie przez zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian;
3) obowiązku przedkładania przez wykonawcę zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii
zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian;
4) zasad zapłaty wynagrodzenia wykonawcy, uwarunkowanej przedstawieniem przez niego dowodów
potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;
5) terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;
6) zasad zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami;
7) wysokości kar umownych, z tytułu:
a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,
b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany,
c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3 oraz w art. 143b ust. 5 i 8, przedkładający może poświadczyć
za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.

c) Szczególne Warunki Kontraktu (do umowy na roboty budowlane
zawartej pomiędzy GDDKiA a generalnym Wykonawcą robót)
Subklauzula 4.4
Źródło: GDDKiA
Subklauzula 4.4 Podwykonawcy
Usunięto całą treść Subklauzuli 4.4 i zastąpiono ją następującą treścią:
I. Wymagania ogólne
1. Wykonawca może realizować Umowę za pośrednictwem Podwykonawców zgodnie z niniejszymi Warunkami
Kontraktu i zgodnie z Ofertą, z zastrzeżeniem wykonania kluczowej części zamówienia określonej w dokumencie
Dane Kontraktowe.
2. Strony zgodnie potwierdzają, iż przed zawarciem Umowy, Wykonawca podał nazwy albo imiona i nazwiska
oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, biorących udział w realizacji Umowy, o ile były
znane na tym etapie. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego i Inżyniera o wszelkich
zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji Umowy, a także przekazać informacje
na temat nowych Podwykonawców, z uwzględnianiem postanowień niniejszej Subklauzuli.
3. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy, dalszego
Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub uchybienia Wykonawcy.
4. Wykonawca będzie koordynował, nadzorował i kontrolował pracę Podwykonawców i dalszych
Podwykonawców, tak aby realizacja Kontraktu przebiegała bez zakłóceń.
5. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia przez którąkolwiek ze stron Umowy o podwykonawstwo, Wykonawca
jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o tym zdarzeniu, przeprowadzenia inwentaryzacji Robót
wykonanych przez danego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę oraz przedłożenia jej Inżynierowi do
zatwierdzenia.
6. W przypadku realizacji zamówienia przez podmioty występujące wspólnie (Konsorcjum), umowy z
Podwykonawcami, zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników Konsorcjum.
7. W przypadku, w którym Wykonawcą jest Konsorcjum każdy z członków Konsorcjum odpowiada solidarnie
wobec Zamawiającego za zobowiązania pozostałych członków Konsorcjum wobec Podwykonawców i dalszych
Podwykonawców uregulowane przez Zamawiającego.
8. Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, nie podzleci Podwykonawcom innych Robót niż wskazane w Umowie
podwykonawczej, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem tej umowy.
9. W przypadku projektów umów oraz Umów o podwykonawstwo sporządzonych w języku obcym projekty te oraz
Umowy należy przedkładać Zamawiającemu wraz z tłumaczeniem na język polski.
10. Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszej Subklauzuli stanowi podstawę do
natychmiastowego usunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przez Zamawiającego lub żądania od
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Wykonawcy usunięcia przedmiotowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z Placu Budowy. Niniejsze
postanowienie nie wyłącza innych uprawnień Zamawiającego określonych w Warunkach Kontraktu.
II. Przedkładanie i akceptacja Umów o podwykonawstwo
1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający
zawrzeć Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie
realizacji Kontraktu, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści
zgodnej z projektem umowy.
2. Wraz z projektem Umowy o podwykonawstwo Wykonawca składa oświadczenie, o którym mowa w art. 25a
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie potwierdzającym brak podstaw wykluczenia wobec
danego Podwykonawcy, z wyjątkiem PUZ, zgodnie ze wzorem opracowanym przez Zamawiającego i
obowiązującym w postępowaniu, w wyniku którego została zawarta Umowa. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że
wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego
Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.
3. Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane, zgłosi do Wykonawcy oraz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w formie
pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy:
1) niespełniającej wymagań określonych w punkcie III niniejszej Subklauzuli oraz w przypadku gdy proponowany
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca podlega wykluczeniu w związku z treścią złożonego oświadczenia, o
którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych; lub
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej.
4. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu Umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu Umowy o podwykonawstwo,
uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
6. Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem Umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza do Wykonawcy oraz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, w formie pisemnej sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo w przypadkach, o których
mowa w podpunkcie 3.
7. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane, w wyżej wymienionym terminie, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
8. 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 nie przekraczającej 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
8a. W przypadku stałej współpracy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą a dalszym
Podwykonawcą na danym Kontrakcie obowiązek przedstawienia Umowy o podwykonawstwo powstaje z chwilą
przekroczenia sumy kolejnych Umów o podwykonawstwo progu 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy
złotych).
9. W przypadku, o którym mowa w podpunkcie 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od
dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi,
Zamawiający informuje o tym Wykonawcę oraz Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę i wzywa
Wykonawcę do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy tego
wezwania, pod rygorem wystąpienia o zapłatę Kary umownej.
10.Powyższą procedurę stosuje się odpowiednio do zmian Umowy o podwykonawstwo.
III. Wymagania dotyczące Umów o podwykonawstwo
Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane musi zawierać w szczególności
postanowienia dotyczące:
(a) oznaczenia stron umowy,
(b) zakresu robót budowlanych,
(c) wartości wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wraz z warunkami przewidującymi
zmianę wynagrodzenia,
(d) terminu płatności, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury, rachunku Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej,
(e) zasad płatności i sposobu rozliczenia, umożliwiających ocenę zaawansowania wykonanych robót
budowlanych,
(f) terminu realizacji wraz z warunkami przewidującymi zmianę terminu, oraz
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(g) bezpieczeństwa i higieny pracy.
Powyższe informacje nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa.
Postanowienia Umowy o podwykonawstwo w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy będę uwzględniały w
szczególności poniższe założenia:
(i) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przed przystąpieniem do robót zapozna się z opracowaną przez
Wykonawcę instrukcją bezpiecznego wykonywania robót oraz instrukcją bezpieczeństwa pracy;
(ii) realizacja robót będzie odbywać się z uwzględnieniem środków bezpieczeństwa określonych wytycznymi
Wykonawcy oraz obowiązującymi przepisami prawa, tak aby personel nie pracował w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych;
(iii) Umowa o podwykonawstwo będzie określać wzajemne zobowiązania stron w zakresie utrzymywania
wszelkich urządzeń zabezpieczających, socjalnych oraz sprzętu i odpowiedniej odzieży dla ochrony życia i
zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego;
(iv) strony Umowy o podwykonawstwo zobowiązane są do zapewnienia bezpiecznej eksploatacji sprzętu
(maszyn, urządzeń, narzędzi), w szczególności poprzez wyposażenie sprzętu w urządzenia ostrzegawcze oraz
zapewnienie obsługi sprzętu przez osoby posiadające uprawnienia wymagane Prawem;
(v) wszystkie prace w sąsiedztwie i pod liniami energetycznymi będą prowadzone zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych;
(vi) prace w sąsiedztwie linii elektroenergetycznych będą prowadzone w miarę możliwości przy wyłączonym
napięciu; oraz
(vii) Umowa o podwykonawstwo będzie określać zasady odpowiedzialności za uzgodnienie bezpiecznych
warunków pracy z właściwym zakładem energetycznym na wypadek konieczności prowadzenia robót przy użyciu
maszyn lub innych urządzeń technicznych bezpośrednio pod liniami wysokiego napięcia i przy braku możliwości
wyłączenia napięcia.
Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie może zawierać postanowień:
(a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od
dokonania przez Inżyniera odbioru wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę robót, od
wystawienia przez Inżyniera Przejściowego Świadectwa Płatności obejmującego zakres robót wykonanych przez
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę lub od dokonania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy
płatności za roboty wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,
(b) warunkujących Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot zabezpieczenia przez
Wykonawcę od zwrotu Zabezpieczenia Wykonania na rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego w tym odbioru
innych robót, które nie były przedmiotem umowy podwykonawczej,
(c) określających karę umowną za nieterminowe wykonanie zobowiązania przez Podwykonawcę lub dalszego
Podwykonawcę jako karę za opóźnienia; kary takie można określać jedynie jako kary za zwłokę,
(d) nakazujących Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia wykonania lub
należytego wykonania umowy jedynie w pieniądzu, bez możliwości jej zamiany na gwarancje
bankową/ubezpieczeniową lub inną formę przewidzianą w przepisach Prawa, w szczególności ustawy Prawo
zamówień publicznych,
(e) przewidujących, iż łączna wysokość kar umownych należnych Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy przekroczy 20% wartości wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy,
(f) przewidujących, iż właściwy do rozstrzygania sporów wynikających z Umowy podwykonawczej będzie sąd, w
tym polubowny, z siedzibą poza Rzeczpospolitą Polską;
(g) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę uprawnienia do dochodzenia
roszczeń od analogicznego uprawnienia przysługującego Wykonawcy w Warunkach Kontraktu w związku z tymi
samymi okolicznościami;
(h) zobowiązujących Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę do przejęcia ogółu ryzyk i odpowiedzialności,
jakie obciążają Wykonawcę zgodnie z Kontraktem;
(i) na mocy których, z datą zawarcia Umowy podwykonawczej, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zrzeka
się względem Wykonawcy uprawnienia do dochodzenia roszczeń dotyczących Placu Budowy;
(j) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę przedłużenia terminu realizacji
Umowy podwykonawczej od przedłużenia przez Zamawiającego Czasu na Ukończenie dla danego asortymentu
robót;
(k) przewidujących termin krótszy niż 7 dni na złożenie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę
powiadomienia o roszczeniu;
(l) w przypadku gdy Umowa podwykonawcza będzie rozliczana ryczałtowo, wyłączających możliwość
dochodzenia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego na
drodze sądowej;
(m) uprawniających Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę do dokonania potrącenia swoich
niewymagalnych wierzytelności;
(n) na mocy których Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zrzeka się roszczeń od Wykonawcy o wypłatę
odszkodowania, odsetek lub dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych robót lub robót
zamiennych;
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(o) rozszerzających odpowiedzialność Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na zasadzie ryzyka za
szkody powstałe na budowie, za działania lub zaniechania Wykonawcy lub innych podmiotów, w szczególności
rozszerzających odpowiedzialność Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za szkody na obiektach
budowlanych powstałe po zakończeniu robót przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę;
(p) rozszerzających katalog kar umownych, które mogą być nałożone na Podwykonawcę lub dalszego
Podwykonawcę w stosunku do zakresu ustalonego w Umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;
(q) ustalających kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w wysokości wyższej niż
wysokość tożsamych kar przewidzianych w Umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;
(r) wprowadzających okres dłuższy niż 60 dni na złożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę oświadczenia o
odstąpieniu od umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, licząc od dnia zaistnienia przesłanki do
odstąpienia od umowy;
(s) przewidujących nieograniczony katalog kar umownych poprzez ogólne wskazanie, iż w związku z
naruszeniem jakiegokolwiek postanowienia umownego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę –
przewiduje się kary umowne w określonej procentowo oznaczonej wysokości.
IV. Bezpośrednia zapłata
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, 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.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w podpunkcie 1, 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.
3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy.
3a. Zapłata następuje w walucie, w której rozliczana jest Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcą.
4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia w terminie 7 dni od
otrzymania wezwania pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
5. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag we wskazanym terminie, 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 dalszego
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.
6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający
potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub z Zabezpieczenia
Wykonania lub z wszelkich wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego.
Po dokonaniu zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Wykonawca
nie będzie uprawniony do powoływania się wobec Zamawiającego na te zarzuty wobec Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, o których Zamawiający nie został poinformowany przez Wykonawcę w terminie 7 dni
od otrzymania wezwania opisanego powyżej.
V. Wymagania dotyczące Podmiotu Udostępniającego Zasoby
1. Zamawiający zastrzega, iż zakres prac i Robót, do wykonania których zobowiązał się Podmiot Udostępniający
Zasoby w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, nie może być realizowany przez innych
Podwykonawców, z wyjątkiem Podwykonawców PUZ.
2. Przed przystąpieniem do wykonania prac i Robót, o których mowa w podpunkcie 1, Wykonawca zobowiązany
jest zawrzeć Umowę o Podwykonawstwo z PUZ, spełniającą wymagania określone w niniejszej Subklauzuli, z
zastrzeżeniem iż zakres robót budowlanych wynikający z tej umowy, musi odpowiadać co najmniej zakresowi
Robót, do realizacji których PUZ zobowiązał się w celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu.
3. Jeżeli Wykonawca planuje dokonać rezygnacji albo zmiany PUZ, to inny PUZ albo Wykonawca samodzielnie
musi wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż PUZ, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Wobec innego PUZ nie mogą
zachodzić podstawy wykluczenia.
4. W celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami proponowanego innego PUZ, o którym mowa
powyżej w pkt. 3, w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz oceny czy stosunek łączący
Wykonawcę z tym PUZ gwarantuje rzeczywisty dostęp do udostępnianych zasobów oraz oceny braku podstaw
wykluczenia, Zamawiający żąda przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów takich samych jak określone w
Tomie I SIWZ dla PUZ.
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