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    Wzór Załącznik nr 1 do umowy nr ................. 

…………………………………… 

Nazwa i adres (Wykonawcy/Podwykonawcy/ 

dalszego Podwykonawcy)1, który zamierza  
zawrzeć umowę o podwykonawstwo,  

której przedmiotem są roboty budowlane 
…….………….………………….. 

Nazwa i adres jednostki  

organizacyjnej Urzędu 

 

data ..........................  

 
Wniosek 

w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo robót budowlanych2 w ramach 
zadania inwestycyjnego pod nazwą: 

„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Szkolnej w Szczyrku” 
 

 
 
Na podstawie art. 143 b ust. l ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z §....................................  

umowy nr  .......................... z dnia .................................. , w załączeniu przedkładam/y do akceptacji 

projekt umowy o podwykonawstwo, jaką zamierzam/my zawrzeć z ............................................................  

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

( nazwa i adres Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy)  

 

w celu realizacji części kontraktu 

………………………………………………………………………………………................................ 

…………………………………………………………………………………………………………… 

(wskazać część lub części kontraktu, które będą realizowane przez Podwykonawcę/ dalszego 

Podwykonawcę) 

 

Załączniki: 

1 x projekt umowy o podwykonawstwo robót budowlanych  

1 x zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo 

o treści zgodnej z projektem umowy3. 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………. 
podpis podmiotu wnioskującego  
 
 
 

Akceptacja przez Zamawiającego projektu umowy o podwykonawstwo: ..........................................  
 

1  Należy skreślić odpowiednio. 
2 Zgodnie z art. 143b ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w projekcie umowy, 

uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 
3 Zgodę dołącza wyłącznie Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. 

 

 

UWAGA: Załącznik stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo 
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Wzór Załącznik nr 2 do  umowy nr ......................... 

………………………………….........… 

Nazwa i adres (Wykonawcy/Podwykonawcy/ 

dalszego Podwykonawcy)1, który przedkłada  
zamawiającemu poświadczoną za zgodność 

z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo  

której przedmiotem są roboty budowlane 
…….………….………………….. 

Nazwa i adres jednostki  

organizacyjnej Urzędu 

 

data ..........................  

 
Przekazanie Zamawiającemu  

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 
robót budowlanych 2 w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: 

„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Szkolnej w Szczyrku” 
 

Na podstawie art. 143 b ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z § ...................................  

umowy nr  .......................... z dnia .................................. , przedkładam/y poświadczoną za zgodność 

z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo3, zawartą w dniu …………………………………………. 

z ……………………………………………………………………………………………………………. 

 ( nazwa i adres Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy)  

 

Treść przedłożonej kopii umowy jest zgodna z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem umowy.  

 

Załączniki: 

1 x poświadczona za zgodność z oryginałem umowa o 

podwykonawstwo robót budowlanych  

 
 
 
 
 
 
………………………………………………. 
Data i podpis osoby/osób  
uprawnionej/ych do reprezentacji  
 
 
 

Akceptacja przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo: .........................................................  
 

 

 
1  Należy skreślić odpowiednio. 
2 Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie określonym w projekcie umowy, zgodnie z art. 143b ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 
3 Kopię umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zgodnie z art. 143b ust. 5 

ustawy Prawo zamówień publicznych, przedkłada w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

 

 

UWAGA: Załącznik stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo 
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Wzór Załącznik nr 3 do  umowy nr .................... 

Nazwa i adres (Wykonawcy/Podwykonawcy/ 

dalszego Podwykonawcy)1, który przedkłada  
zamawiającemu poświadczoną za zgodność 

z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo  

której przedmiotem są dostawy/usługi1 

…….………….………………….. 

Nazwa i adres jednostki  

organizacyjnej Urzędu 

 

data ..........................  

 
Przedłożenie Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 
której przedmiotem są dostawy/usługi1 w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: 
„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Szkolnej w Szczyrku” 

 
Na podstawie art. 143 b ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z § ...................................  

umowy nr  .......................... z dnia .................................. , przedkładam/y poświadczoną za zgodność z 

oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo3, zawartą w dniu …………………………………………. 

z Podwykonawcą……………………………………………………………………………………………. 

( nazwa i adres Podwykonawcy) 

 

 

 

Załączniki: 

1 x poświadczona za zgodność z oryginałem umowa o 

podwykonawstwo  

 

 

 

 
………………………………………………. 
Data i podpis osoby/osób  
uprawnionej/ych do reprezentacji  
 
 

 

 

 
1  Należy skreślić odpowiednio. 
2 Zgodnie z art. 143b ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, kopię umowy o podwykonawstwo dostaw lub usług 

przedkłada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, 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, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w SIWZ, jako 

niepodlegający niniejszemu obowiązkowi). Wyłączenia, o których mowa wyżej nie dotyczą umów o podwykonawstwo 

o wartości większej niż 50 000 zł. 
3 Zgodnie z art. 143b ust. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych termin zapłaty wynagrodzenia w umowie, której 

przedmiotem są dostawy/usługi 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 lub usługi. 

 

 

UWAGA: Załącznik stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo 
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Wzór Załącznik nr 4 do umowy nr ……………. 

Lista osób zatrudnionych na umowę o pracę  

biorących udział w realizacji zamówienia pn.  

„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Szkolnej w Szczyrku” 

 

Oświadczam, że osoby wykonujące niżej określone czynności przy realizacji zamówienia pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej 

nr 1 przy ul. Szkolnej w Szczyrku”, są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 

L.p. Imię i nazwisko 

pracownika 

Data zawarcia 

umowy o pracę 

Rodzaj umowy o 

pracę 

Wymiar etatu Wykonywana czynność1 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7…      
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną 

świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

......................................, dnia ....................     

 

 

 

 

  ………………………………………. 

  Podpis wraz z pieczęcią osoby  

uprawnionej do reprezentowania  
Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego Wykonawcy1 

 

 

 

1  Zgodnie z rozdziałem III pkt 3 SIWZ, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności przy realizacji 

przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 1, w tym osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę.  
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Wzór Załącznik nr 5 do umowy nr ………………. 

 
Oświadczenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy* 

 

W ramach zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Szkolnej w Szczyrku” 

 

zawarto umowę podwykonawczą nr …………………………………. z dnia……………….…………..…  

na: wykonanie robót budowlanych* pn.: ……………………………………………………………….……. 

na: dostawę/usługę* pn.:……………………………………………………………… … ……………….…….  

 

Nazwa podwykonawcy/dalszego podwykonawcy*: 

………………………………………………………………………………….. 

 

Oświadczenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy* na dzień ………………………..………………….. 

biorącego udział w ramach realizacji inwestycji w okresie od ………………………. do …..……....………… 

 

W okresie rozliczeniowym wystawiono niżej wymienione faktury: 

Zakres robót 

budowlanych/usług/dostaw 

wykonanych  

w okresie rozliczeniowym 

Nr 

faktury 

Wartość 

faktury 

brutto 

[PLN] 

Data 

wystawienia 

Termin 

płatności 

Fakturę 

zapłacono 

/nie 

zapłacono 

/wpłata 

częściowa 

(kwota) 

Pozostaje  

do zapłaty 

       

       

RAZEM  

 

Oświadczamy, że*: 

do dnia ………………………… otrzymaliśmy/nie otrzymaliśmy* wynagrodzenia za:  

- roboty budowlane/dostawy/usługi* przez nas wykonane i zafakturowane w ramach przedmiotowego zadania 

lub 

Oświadczamy, że*: 

w okresie rozliczeniowym wykonano roboty budowlane/dostawy/usługi* wg poniższego zestawienia, 

dla których nie wystawiliśmy faktury (nie zostały zafakturowane)  

Zakres robót 

budowlanych/usług/dostaw 

wykonanych w okresie 

rozliczeniowym 

Wartość netto  Wartość brutto  

   

   

RAZEM   

 

Oświadczamy, że w stosunku do wyżej wskazanych faktur jako zapłacone, zrzekamy się wszelkich roszczeń 

wobec Zamawiającego – Gminy Szczyrk  

 

 

 

……………………………………………..                                                       …………………………………………  
podpis lub podpisy i imienne pieczęcie                                                                 podpis lub podpisy i imienne pieczęcie 

osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania                                              osoby lub osób upoważnionych do  reprezentowania 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy                                                         Wykonawcy – potwierdzającego dokonanie 

                                                                                                                            płatności 

 

* niepotrzebne skreślić 
 


