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Wstęp

Wejście w życie ustawy Pzp z 8 listopada 2013 r. o zmianie 
ustawy Prawo zamówień publicznych zmieniło sytuację 
podwykonawców na rynku zamówień publicznych. Dzięki 
nowelizacji zyskali oni nowe prawa i gwarancje zapłaty 
należnego wynagrodzenia. Natomiast dla głównego wy-
konawcy zmiana ta oznacza, że stał się podmiotem bez-
pośrednio odpowiedzialnym względem zamawiającego za 
wypełnianie swych zobowiązań w stosunku do podwyko-
nawców. To tylko niektóre zmiany przepisów, które będą 
miały ogromny wpływ na jakość zamówień publicznych.

Dzięki publikacji „Podwykonawca – prawa, obowiązki  
i zasady współpracy z wykonawcą” można się dowiedzieć, 
jakie prawa zyskali podwykonawcy i jak powinny wy-
glądać relacje między podwykonawcami, wykonawcami 
a zamawiającymi. Krok po kroku opisujemy, jak nowe 
regulacje wpłyną na obowiązki wszystkich uczestników 
postępowania. A dzięki tabeli można prześledzić przepi-
sy przed nowelizacją i po wejściu jej w życie. W publi-
kacji prezentujemy również przykładowy wzór umowy  
o podwykonawstwo, który zawiera wymagane zmianami 
ustawy zapisy oraz odpowiedzi ekspertów na najczęściej 
pojawiające się pytania.

Publikacja „Podwykonawca – prawa, obowiązki i zasady 
współpracy z wykonawcą” należy do serii broszur Uczestnicy 
przetargów publicznych. Można w niej znaleźć niezbędne 
wskazówki ekspertów, informacje o tym, jakie podmioty 
mogą skutecznie walczyć o zdobycie zamówienia oraz 
jakie jednostki są zobowiązane do stosowania ustawy Pzp.

Z poważaniem
Klaudyna Saja-Żwirkowska

redaktor prowadząca
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Jakość realizacji zamówień, ochrona podwykonawców, 
ograniczenie sporów – te cele przyświecały ustawo-
dawcy przy nowelizacji ustawy Pzp w zakresie pod-
wykonawstwa. Przepisy obowiązujące do tej pory  
w sposób ograniczony regulowały kwestie związane  
z realizacją zamówienia przy pomocy podwykonaw-
ców. Zmiany przewidziane w ustawie z 8 listopada 
2013 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicz-
nych dotyczące ochrony podwykonawstwa w zamó-
wieniach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1473) mają 
zmienić tę sytuację. Ustawa weszła w życie 24 grudnia  
2013 r.

W dniu 8 listopada 2013 r. Sejm RP uchwalił nowelizację 
ustawy Pzp, która w głównym stopniu odnosi się do pod-
wykonawcy w zamówieniach publicznych. Ustawodawca 
uznał, że w interesie publicznym leży przyznanie insty-
tucjom publicznym efektywnych instrumentów nadzoru, 
które pozwolą wspierać ochronę podstawowych praw 
wszystkich podmiotów zaangażowanych w proces realizacji 
zamówienia publicznego, w tym także podwykonawców. 
Niewywiązywanie się wykonawców ze swych zobowią-
zań wobec podwykonawców przy realizacji zamówienia 
publicznego podważało bowiem zaufanie do organów 
władzy publicznej, którymi zazwyczaj są zamawiający  
w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Dzięki zmianie ustawy Pzp wykonawca staje się podmiotem 
bezpośrednio odpowiedzialnym względem zamawiającego 
za wypełnianie swych zobowiązań w stosunku do podwy-
konawców przy realizacji zamówień publicznych.

Zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych  
wzmocniły pozycję podwykonawców
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Nowelizacja ustawy Pzp ma wspierać:
1) bezpieczeństwo właściwej realizacji zamówień 

publicznych,
2) wybór wykonawców mających odpowiedni po-

tencjał do realizacji zamówień publicznych,
3) ochronę słusznych praw podwykonawców uczest-

niczących w procesie realizacji zamówień pu-
blicznych, w szczególności w zakresie terminowej 
oraz pełnej wypłaty należnego im wynagro- 
dzenia,

4) ograniczanie ryzyka pojawiania się sporów na 
etapie realizacji zamówień publicznych,

5) zapewnienie odpowiedniej jakości realizacji za-
mówień publicznych przez gwarancję popraw-
nego wykonania podzlecanych robót.

Współpraca wykonawców

Celem prowadzenia zamówienia publicznego i zawarcia 
umowy o zamówienie jest samodzielne wykonanie zamó-
wienia przez wybranego w postępowaniu wykonawcę. Co 
do zasady podmiot ten ma obowiązek sam je zrealizować. 
A zatem korzystanie przez niego z pomocy osób trzecich 
(podwykonawców) jest odstępstwem od tej zasady i po-
winno być podyktowane specjalnymi względami. 

Ustawa Pzp wprowadza generalną zasadę, że wykonawca 
może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonaw-
com i nie musi nawet informować zamawiającego o tym 
fakcie. Zatem jeśli organizator przetargu nie ograniczy  
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: 
siwz) możliwości zatrudniania podwykonawców, przed-
siębiorca realizujący zamówienie będzie miał pełne prawo 

W a ż n e
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