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Załącznik Nr 2
do Umowy NR ......... - RUP/ ......... - ZAM/2015

Minimalne wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane
................................................................................................................
UMOWA PODWYKONAWCZA Nr …..
do umowy w sprawie zamówienia publicznego Nr …… z dnia …….

zawarta w …………… w dniu………… pomiędzy:
………………………………., dalej: „Wykonawca”
a
…………………………………, dalej: „Podwykonawca”

W wyniku udzielenia zamówienia publicznego została zawarta umowa Nr ….. z dnia ….. („Umowa
główna”) pomiędzy Teatrem Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, ul. Karasia 2,
00-327 Warszawa, (Zamawiający) a … (Wykonawca), której przedmiotem jest Modernizacja instalacji
centralnego ogrzewania w obiekcie zabytkowym Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana
w Warszawie, prowadzona na podstawie projektu ,,Wykonanie robót budowlanych polegających
na modernizacji węzła cieplnego w budynku Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie
- w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja węzła cieplnego w budynku Teatru Polskiego
im. Arnolda Szyfmana w Warszawie” („Przedmiot zamówienia”). Zawarcie niniejszej umowy służyć
ma realizacji Przedmiotu zamówienia.

PRZEDMIOT UMOWY
§ 1.
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie następujących robót budowlanych:
……………….
2. Strony oświadczają, że zakres robót określonych w ust. 1 zawiera się w zakresie robót,
do wykonania których zobowiązany jest Wykonawca na podstawie Umowy głównej.
3. W przypadku konieczności zlecenia Podwykonawcy wykonania robót zamiennych, robót
dodatkowych albo pominięcia niektórych robót w związku z zakresem robót określonym w ust. 1,
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zmiana przedmiotu umowy możliwa jest po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego
wykonania robót zamiennych, robót dodatkowych lub pominięcia robót przez Wykonawcę
zgodnie z postanowieniami Umowy głównej.

ZOBOWIĄZANIA PODWYKONAWCY
§ 2.
1. Podwykonawca oświadcza, że posiada wystarczającą wiedzę, doświadczenie, kwalifikacje,
wymagane uprawnienia oraz potencjał techniczny i finansowy oraz zasoby niezbędne
i wystarczające do realizacji robót oraz wypełnienia wszelkich innych obowiązków zgodnie
z postanowieniami umowy.
2. Wskazane w § 1 roboty budowlane Podwykonawca wykona zgodnie z dokumentacją techniczną
oraz technologią określoną przez Zamawiającego.

1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.

DALSI PODWYKONAWCY
§3.
Podwykonawca może zlecić wykonanie części robót osobom fizycznym lub prawnym
oraz jednostkom organizacyjnym niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje
zdolność prawną, posiadającym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje i zatrudniającym
pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i wyposażenie
do wykonania zleconych robót. Fakt zlecenia części robót dalszym podwykonawcom nie zwalnia
Podwykonawcy z odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie postanowień umowy.
Podwykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania dalszych podwykonawców
jak za własne działania i zaniechania.
Podwykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy z dalszym
podwykonawcą w terminie 30 dni przed planowanym przystąpieniem dalszego podwykonawcy
do wykonywania robót. Wraz z projektem Podwykonawca składa wyrażoną na piśmie zgodę
Wykonawcy na zawarcie umowy z dalszym podwykonawcą o treści zgodnej z projektem.
Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od daty przedstawienia mu przez Podwykonawcę projektu
umowy z dalszym podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącej
wykonania robót określonych w umowie lub w projekcie, nie zgłosi pisemnych zastrzeżeń, uważa
się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
Podwykonawca zobowiązuje się zawrzeć umowę z dalszym podwykonawcą o treści zgodnej
z projektem, na który Wykonawca wyraził zgodę zgodnie z ust. 3.
Umowa, o której mowa w ust. 5 musi być zawarta w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
Podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność
z oryginałem kopię zawartej umowy z dalszym podwykonawcą w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
W przypadku zawarcia przez Podwykonawcę umów z dalszymi podwykonawcami, zakres
zleconych im robót musi zawierać się w zakresie robót wynikającym z Umowy głównej.
Postanowienia § 1 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
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9. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio
o podwykonawstwo zawieranych z dalszymi podwykonawcami.

1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

do

zmian

umów

WYNAGRODZENIE
§ 4.
Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1, Podwykonawcy zostanie wypłacone
wynagrodzenie w wysokości…………
Wynagrodzenie wypłacone będzie po ukończeniu Zadania w terminie do 30 dni od dnia
doręczenia Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Wynagrodzenie wypłacone zostanie po przedłożeniu przez Podwykonawcę wraz z fakturą
dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia dalszym podwykonawcom i podwykonawcom
każdych dalszych podwykonawców, biorącym udział w części prac podlegających odbiorowi
w danym okresie rozliczeniowym.
W przypadku uchybienia przez Wykonawcę terminowi płatności wskazanemu w ust. 2,
Podwykonawca zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego na piśmie, po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy do zapłaty należnego wynagrodzenia.
W przypadku niedokonania przez Wykonawcę zapłaty należnego Podwykonawcy wynagrodzenia,
Podwykonawca może wystąpić do Zamawiającego o zapłatę należnego wynagrodzenia.
Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy wyłącznie należności
wynikających z zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo,
w szczególności tylko należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy,
bez odsetek należnych z tytułu opóźnienia.
Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 5 nie nastąpi, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność
takiej zapłaty w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami Umowy
głównej.
W przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości należnego wynagrodzenia,
Zamawiający złoży kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy do depozytu
sądowego.
Bezpośrednia zapłata, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7, nastąpi w terminie do 30 dni od dnia zgłoszenia
uwag lub upływu terminu na zgłoszenie uwag przez Wykonawcę zgodnie z wezwaniem
Zamawiającego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 5.
1. Postanowienia dotyczące zasad zawierania umów z podwykonawcami, w tym ich zakres
raz warunki i terminy wypłaty wynagrodzenia, w tym warunki bezpośredniej zapłaty
przez Zamawiającego, Podwykonawca obowiązany jest wprowadzić do umowy z dalszym
podwykonawcą, przy czym obowiązki Podwykonawcy obciążają odpowiednio każdego
następnego podwykonawcę.
2. Termin płatności w umowach zawieranych z dalszymi podwykonawcami nie może być dłuższy niż
30 dni. Powyższe ma zastosowanie do każdym kolejnych umów zawieranych między dalszymi
podwykonawcami.
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3. Podwykonawca nie jest uprawniony do naliczania dalszym podwykonawcom kar umownych
za opóźnienie lub nienależyte wykonanie umowy, jeżeli Zamawiający nie naliczył Wykonawcy
powyższych kar umownych w związku z dokonanym odbiorem zakresu robót, w wykonaniu
których uczestniczył Podwykonawca, dalsi podwykonawcy i podwykonawcy dalszych
podwykonawców. Powyższe ma zastosowanie również do dalszych Podwykonawców.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo zamówień publicznych i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa
odnoszące się do przedmiotu umowy.
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