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Komentarz eksperta 

 

Zmiana ustawy prawo zamówień publicznych w obszarze podwykonawstwa, 

jaka dokonała się ustawą z dnia 8 listopada 2013r. (Dz.U z 2013 r. poz. 1473) 

przynosi rewolucję w zakresie wykonania zamówień publicznych. Oddziaływuje 

na prawa i obowiązki tak wykonawców ubiegających się o zamówienie jak i 

zamawiających. Zmiana dotyczy kompleksowego uregulowania kwestii podwy-

konawców i podwykonawstwa w zamówieniach publicznych.  Nowe przepisy 

obowiązują od 24 grudnia 2013 r. Przy czym nie mają one zastosowania do pro-

cedur, a także podpisanych na ich podstawie umów,  które zostały wszczęte 

przed dniem wejścia w życie nowelizacji. 

 

Definicja umowy o podwykonawstwo 

Podstawową nowością w zakresie podwykonawstwa jest wprowadzenie do 

ustawy definicji umowy o podwykonawstwo. Umowa o podwykonawstwo, 

zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 9b ustawy Pzp, będzie rozumiana jako 

„umowa w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są 

usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publiczne-

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001473
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go, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym pod-

miotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty bu-

dowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dal-

szymi podwykonawcami”. 

Na uwagę zasługuje rozróżnienie pomiędzy zamówieniami na dostawy i usługi a 

zamówieniami na roboty budowlane, gdzie umową o podwykonawstwo będzie 

nie tylko umowa zawarta pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą, lecz również 

pomiędzy podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi pod-

wykonawcami.  

 

Inaczej jest w przypadku zamówień na dostawy i usługi, tu umową o podwyko-

nawstwo będzie tylko i wyłącznie umowa zawarta bezpośrednio pomiędzy wy-

konawcą a podwykonawcą. Zróżnicowanie sytuacji podwykonawców w zależ-

ności od tego, co stanowi przedmiot zamówienia publicznego, jest zresztą cechą 

charakterystyczną nowych przepisów.  

 

Powierzenie części zamówienia podwykonawcy 

Zasadnicza część regulacji dotycząca podwykonawstwa w ogólności zawarta 

została w art. 36a i 36b, które mają zastąpić uchylony ust. 4 i 5 art. 36 ustawy 

Pzp. Mimo że art. 36a ust. 1 stanowi tylko o powierzeniu podwykonawcy części 

zamówienia, to jak pokazuje praktyka podwykonawstwo może obejmować na-

wet całość zamówienia.  

 

Na uwagę zasługuje rozwiązanie przewidujące dopuszczalność ograniczenia w 

korzystaniu z podwykonawców, gdyż w art. 36a ust. 2 stanowi, że: „Zamawia-

jący może zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę: 

1) kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi; 

2) prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na 

dostawy”. 
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