
Propozycja zmian w Subklauzuli 4.4 

 

Propozycja GDDKiA: 

Subklauzula 4.4 Podwykonawcy  

 

Subkl. 4.4, pkt I Wymagania ogólne 

ust. 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. 

(…) 

 

Subkl. 4.4, pkt II Przedkładanie i akceptacja Umów o podwykonawstwo   

ust. 8 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 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. 

(…) 

 

Subkl. 4.4, pkt III Wymagania dotyczące Umów o podwykonawstwo   

6) waloryzacji z uwzględnieniem postanowień Subklauzuli 13.7 [Korekty wynikające ze 

zmian w Koszcie], 

(…) 

Postanowienia Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, dostawy, roboty 

wykonywane na Placu Budowy, będę uwzględniały poniższe założenia w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy: 

(i) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca biorący udział w realizacji usług oraz 

dostaw zapozna się z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Instrukcją 

Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR) opracowaną przez Wykonawcę oraz 

instrukcją bezpieczeństwa pracy. Podwykonawca biorący udział w realizacji 

Robót zapozna się z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz opracuje 

IBWR zgodną z Wymaganiami Zamawiającego, IBWR podlega zatwierdzeniu 

przez Wykonawcę.  

 

Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie może zawierać 

postanowień: 

(…) 

(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 



 

(q)  ustalających kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w 

wysokości wyższej niż wysokość tożsamych kar przewidzianych w Umowie zawartej 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 

 

 

Propozycja Branży: 

Subklauzula 4.4 Podwykonawcy  

 

Subkl. 4.4, pkt I Wymagania ogólne 

ust. 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 jego wiadomości. 

(…) 

 

Subkl. 4.4, pkt II Przedkładanie i akceptacja Umów o podwykonawstwo   

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). 

(…) 

 

Subkl. 4.4, pkt III Wymagania dotyczące Umów o podwykonawstwo   

6) waloryzacji z uwzględnieniem postanowień Subklauzuli 13.7 [Korekty wynikające ze 

zmian w Koszcie], chyba że Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca złoży oświadczenie 

o braku wyrażenia zgody na zawarcie tych postanowień w treści Umowy o 

podwykonawstwo, 

(…) 

 

Postanowienia Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

usługi wykonywane na Placu Budowy, będę uwzględniały poniższe założenia w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy: 

  

(i) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca biorący udział w realizacji usług 

zapozna się z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Instrukcją 

Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR) opracowaną przez Wykonawcę. 

Podwykonawca robót zapozna się z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz opracuje IBWR zgodną z przepisami prawa. IBWR podlega uzgodnieniu z 

Wykonawcą.   



 

Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie może zawierać 

postanowień: 

(…) 

(o)  rozszerzających odpowiedzialność Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za 

szkody powstałe na budowie po odbiorze końcowym robót wykonywanych przez 

Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę, 

(…) 

(q)  ustalających kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w 

wysokości wyższej niż wysokość tożsamych kar przewidzianych w Umowie zawartej 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą wyrażonych w kwotach (PLN), a dla kar 

wyrażonych w procentach (%) za każdy dzień zwłoki - do wysokości 1% wartości 

umowy o podwykonawstwo za każdy dzień zwłoki, o ile umowa o podwykonawstwo 

obejmuje roboty budowlane wraz z dostawą materiału, z wyłączeniem kary za 

odstąpienie /wypowiedzenie umowy o podwykonawstwo; 


