
INFORMACJA DLA PODWYKONAWCÓW ROBÓT BUDOWLANYCH

Niniejszym  SPS  ZOZ  ZDROJE  informuje,  że  każdy  podwykonawca  lub  dalszy
podwykonawca robót budowlanych inwestycji, w której SPS ZOZ ZDROEJ występuje jako
Inwestor powinien być pisemnie zgłoszony bezpośrednio do SPS ZOZ ZDROJE. 

Podstawowe zasady dotyczące powykonawtwa robót budowlanych opisuje pięć poniższych
punktów.

1. Zawarcie umowy z podwykonawcą wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.
2. Wykonawca zamówienia zamierzający w trakcie realizacji zamówienia zawrzeć umowę o

podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  jest  obowiązany,  do
przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy oraz zgodny podwykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Umowa z Podwykonawcą musi zawierać: 
1) zakres rzeczowo-finansowy robót powierzony Podwykonawcy, 
2) część  dokumentacji  dotyczącą  zakresu  wykonania  robót  określonych  w  projekcie

umowy;
3) kwotę  wynagrodzenia  za  roboty,  w  tym  jednoznaczne  wskazanie  całkowitej

maksymalnej możliwej kwoty wynagrodzenia, 
4) termin lub terminy płatności z zastrzeżeniem pkt. 5)
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; termin zapłaty wynagrodzenia
na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za określony zakres prac ma
przypadać przed dniem płatności określonym w umowie pomiędzy Zamawiającym, a
Wykonawcą za analogiczny zakres prac.

6) termin wykonania zakresu robót powierzonego Podwykonawcy wraz z gwarancjami i
innymi środkami służącymi zapewnieniu jego dotrzymania przez Podwykonawcę, w
tym zwłaszcza z karami umownymi

7) zastrzeżenie o obowiązku pisemnego uznawania przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawcę  potrąceń  i  kompensat  pomiędzy Wykonawcą  i  Podwykonawcą  lub
dalszymi Podwykonawcami, w tym zwłaszcza wynikających ze stosunków prawnych
niezwiązanych  z  realizacją  niniejszej  umowy,  pod  rygorem  zastosowania  przez
Zamawiającego prawa do złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego w
braku takiego uznania. 

4. Zamawiający  może  wnieść  zastrzeżenia  do  przedłożonego  przez  wykonawcę  projektu
umowy. Zastrzeżenia wniesione przez Zamawiającego do projektu umowy wykonawcy z
podwykonawcą muszą być niezwłocznie w niej uwzględnione.

5. Zakres  prac  powierzonych  Podwykonawcy  i  przewidziane  za  jego  wykonanie
wynagrodzenie  nie  mogą  przekraczać  odpowiedniego  zakresu  prac  przywdzianego  w
niniejszej umowie i odpowiadającego im wynagrodzenia dla Wykonawcy. To samo dotyczy
odpowiednio przypadku, gdy wykonanie prac zostanie powierzone dla dwóch lub większej
liczby Podwykonawców. 

Realizacja podwykonawstwa bez zgłoszenia lub z nieprawidłowym zgłoszeniem wyklucza
możliwości uzyskania zapłaty wynagrodzenia za wykonane prace bezpośrednio od SPS ZOZ
ZDROJE.



Szczegółowe  zapisy  dotyczące  podwykonawstwa  robót  budowlanych  i  rozliczeń  tej
działalności zawarte są w § 4 i § 10 ust. 8 umów o realizację poszczególnych inwestycji tj :
umowy nr 178/3720/2014, umowy nr 464/3720/204 i umowy 346/3720/2015.


