Przykładowe zapisy SIWZ zgodne z wprowadzoną nowelizacją

Podstawa prawna
wprowadzonego zapisu

Informacje dotyczące podwykonawstwa w prowadzonym postępowaniu zawarte w
treści SIWZ:

art. 36 ust. 2 pkt10

Zamawiający informuje o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę jako
kluczowe następujących części zamówienia ………………………………..
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego:

art. 36 ust. 1 pkt 16

1. Umową o podwykonawstwo jest umowa 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. 2 pkt 9b

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wchodzące w zakres
przedmiotu Umowy, jest obowiązany do przedłożenia zamawiającemu projektu tej
umowy.

art.143b ust. 1

3. W nawiązaniu do zapisów pkt 2 podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści
zgodnej z projektem umowy.

art.143b ust. 1

4. Projekt umowy musi zawierać wskazanie terminu zapłaty wynagrodzenia, który nie
może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku oraz dokładne określenie przedmiotu
umowy podwykonawczej, poprzez określenie zakresu prac podlegających podzleceniu.
Odzwierciedlenie ostatniego powinien stanowić załączony do projektu umowy, a następnie
do umowy, przedmiar robót (oferta) sporządzony przez podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę na bazie przedmiaru robót (oferta) załączonego do Umowy łączącej
wykonawcę i zamawiającego. Przedmiotowy dokument musi zawierać ceny jednostkowe
wskazanych prac, przy czym wskazane ceny nie mogą być wyższe aniżeli przewidziane w
niniejszej Umowie ceny jednostkowe należne wykonawcy z tytułu ich wykonania
podzleconych prac.

art.143b ust. 2

5. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia projektu umowy zobowiązany jest
zbadać zgodność otrzymanego dokumentu pod kątem wypełnienia wymagań określonych
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w pkt 4 niniejszego paragrafu oraz
zgłosić ewentualne pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy.

art.143b pkt 6

6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie, o którym mowa w
pkt 5, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.

art.143b pkt 7

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć
zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

art.143b pkt 8

8. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy, o której mowa w
pkt 7 w przypadkach wskazanych w pkt 5, jak również w sytuacji, gdy treść umowy
zawiera odmienne postanowienia niż przewidziane w projekcie tej umowy w wersji
przedłożonej do zaakceptowania zamawiającemu, do którego nie wniósł zastrzeżeń.
Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym terminie uważa się za akceptację
umowy przez zamawiającego.

art.143 b pkt 7

9. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 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 przedmiotowej Umowy oraz
umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w

art.143b pkt 8

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00
PLN.
10. W sytuacji, gdy termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o której
mowa w pkt 9 jest dłuższy niż 30 dni, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w niniejszym zakresie w terminie 7 dni od
daty otrzymania pisma w tej sprawie.

art.143b pkt 2

11. W przypadku podmiotów wspólnie wykonujących niniejszą Umowę (konsorcjum),
umowa z podwykonawcą musi zostać zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich
uczestników konsorcjum oraz przewidywać solidarną odpowiedzialność wszystkich
uczestników konsorcjum za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez
podwykonawcę.
12. Wykonawca jest odpowiedzialny w szczególności za działania lub zaniechania
podwykonawcy, dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za
własne działania lub zaniechania.
13. Zapisy pkt 1–9 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
14. 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.

art. 143c pkt 1

15. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 14, 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.

art. 143c pkt 2

16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

art. 143c pkt 3

17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt 13. Wykonawca
zobowiązany jest zgłosić ewentualne uwagi w terminie 7 dni od dnia otrzymania od
zamawiającego informacji w tej sprawie.

art. 143c pkt 4

18. W przypadku zgłoszenia uwag przez wykonawcę, o których mowa w pkt 17, w
terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający w zależności od sytuacji:
a) nie dokonuje bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,
b) złoży 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
c) dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność
takiej zapłaty.

art. 143c pkt 5

19. Zamawiający dokonuje bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez niego uwag, o których mowa
w pkt 17 lub od dnia, w którym upłynął 7-dniowy termin ich zgłoszenia.

art. 143d ust. 1 pkt 5

20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia należnego wykonawcy.
21. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę
większą niż 5% wartości określonej w § ……… niniejszej Umowy może stanowić
podstawę do odstąpienia od Umowy.

art. 143 c pkt6

art. 143 c pkt7

22. W przypadku wykonywania zamówień dodatkowych lub uzupełniających z udziałem
podwykonawców zamawiający wymaga zawarcia odrębnych umów podwykonawczych na
te zakresy robót.
23. Opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy wynikające z braku podwykonawcy i/lub
dalszego podwykonawcy będą traktowane jako opóźnienia wynikające z przyczyn
zależnych od wykonawcy i nie mogą stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia
robót i/lub przedmiotu Umowy.
24. Wykonawca jest odpowiedzialny w szczególności za działania lub zaniechania
podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy, ich przedstawicieli lub pracowników, jak
za własne działania lub zaniechania.
25. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy – podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo
zamówień publicznych w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o
którym mowa w art. 22 ust. 1 ww. aktu prawnego, wykonawca jest obowiązany wykazać
zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu
nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W tym
celu wykonawca przedkłada zamawiającemu dokumenty w zakresie wymaganym przez
zamawiającego w trakcie postępowania – zgodnie z postanowieniami pkt ………. SIWZ
26. Zamawiający dokonał akceptacji umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są
roboty budowlane w stosunku do podmiotów tj.:
a) ………………………………………………… (udostępnienie zasobów na
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych:
TAK / NIE * niepotrzebne skreślić)
b) ………………………………………………… (udostępnienie zasobów na
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych:
TAK / NIE * niepotrzebne skreślić)
27. Zamawiającemu zostały przedłożone poświadczone za zgodność z oryginałem umowy
o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy i usługi dotyczące podmiotów tj.:
a) ……………………….……………………….
b) ……………………………………………….

art. 36b pkt 2

art. 36b pkt 1

art. 143d ust. 2

