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24 grudnia 2013 r. wesz³a w ¿ycie noweli-

zacja ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówieñ publicznych. Jest to kolejna 

nowelizacja ustawy Pzp na przestrzeni 

ostatnich miesiêcy, tym razem dotycz¹ca 

podwykonawstwa przy realizacji zamówieñ 

publicznych. G³ównym celem zmian jest 

wzmocnienie praw podwykonawców do

prawid³owej i terminowej p³atnoœci 

wynagrodzeñ. 

Nowelizacja wprowadza do ustawy Pzp legaln¹ 

definicjê umowy o podwykonawstwo, przez któr¹ 

rozumie siê umowê zawart¹ w formie pisemnej 

o charakterze odp³atnym, której przedmiotem 

s¹ us³ugi, dostawy lub roboty budowlane stano-

wi¹ce czêœæ zamówienia publicznego, zawart¹ 

pomiêdzy wybranym przez zamawiaj¹cego 

wykonawc¹ a innym podmiotem (podwykonawca),

a w przypadku zamówieñ publicznych na roboty 

budowlane tak¿e miêdzy podwykonawc¹ 

a dalszym podwykonawc¹ lub miêdzy dalszymi 

podwykonawcami. 

Nowe obowi¹zki po obu stronach

Nowe przepisy nak³adaj¹ na zamawiaj¹cego 

obowi¹zek okreœlenia w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia (SIWZ) wymagañ, 

które powinna spe³niaæ treœæ umowy 

o podwykonawstwo robót budowlanych. 

Niespe³nienie przez wykonawcê takich wymagañ 

powoduje, ¿e zamawiaj¹cy mo¿e zg³osiæ 

zastrze¿enia lub sprzeciw. 

Nowelizacja nak³ada na wykonawców obowi¹zek 

przedk³adania zamawiaj¹cemu umów o podwy-

konawstwo zawieranych przy realizacji zamówieñ 

na roboty budowlane.

Wynagrodzenie wykonawcy

W przypadku umów z terminem wykonania 

robót budowlanych przekraczaj¹cym 12 miesiêcy, 

zamawiaj¹cy zap³aci wykonawcy wynagrodzenie 

w czêœciach, pod warunkiem przedstawienia 

przez niego dowodów zap³aty wymagalnego 

wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom. Je¿eli natomiast umowa 

przewiduje ca³oœæ wynagrodzenia nale¿nego 

wykonawcy, to zamawiaj¹cy udziela zaliczek, 

uzale¿nionych od przedstawienia dowodów 

rozliczenia siê z podwykonawcami i dalszymi 

podwykonawcami. 

Brak dowodów zap³aty nale¿nego podwykonaw-

com wynagrodzenia spowoduje wstrzymanie 

wynagrodzenia nale¿nego wykonawcy. 

W sytuacji, w której wykonawca bêdzie uchyla³ 

siê od obowi¹zku zap³aty, podwykonawcy bêd¹ 

mieli prawo zwróciæ siê do zamawiaj¹cego 

o dokonanie bezpoœredniej zap³aty. Równoczeœnie 

spowoduje to potr¹cenie odpowiedniej kwoty 

z wynagrodzenia wykonawcy. Wielokrotne 

powtórzenie takiej sytuacji mo¿e stanowiæ dla 

zamawiaj¹cego podstawê do odst¹pienia od 

umowy z wykonawc¹.

Osobista realizacja przez Wykonawcê

Kolejn¹ wa¿n¹ regulacj¹ jest mo¿liwoœæ 

zastrze¿enia przez zamawiaj¹cego osobistej 

realizacji przez wykonawcê kluczowych czêœci 

zamówienia na roboty budowlane lub us³ugi, 

a tak¿e w ramach zamówienia na dostawy 

prac zwi¹zanych z rozmieszczeniem i instalacj¹.
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