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Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 11 października 2013 r. 

 

o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych 

 

(druk nr 466) 

 

 

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (Dz. U. z 

2013 r. poz. 907, 984 i 1047) 

Art. 2. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1) cenie - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2013 r. poz. 385); 

1a) cyklu życia produktu - należy przez to rozumieć wszelkie możliwe kolejne fazy 

istnienia danego produktu, to jest: badanie, rozwój, projektowanie przemysłowe, 

produkcję, naprawę, modernizację, zmianę, utrzymanie, logistykę, szkolenie, 

testowanie, wycofanie i usuwanie; 

2) dostawach - należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w 

szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz 

leasingu; 

2a) dynamicznym systemie zakupów - należy przez to rozumieć ograniczony w czasie 

elektroniczny proces udzielania zamówień publicznych, których przedmiotem są 

dostawy powszechnie dostępne nabywane na podstawie umowy sprzedaży lub usługi 

powszechnie dostępne; 

3) kierowniku zamawiającego - należy przez to rozumieć osobę lub organ, który - 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, statutem lub umową - jest uprawniony do 

zarządzania zamawiającym, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez 

zamawiającego; 

4) (uchylony); 

5) najkorzystniejszej ofercie - należy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia 

najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu 

zamówienia publicznego, albo ofertę z najniższą ceną, a w przypadku zamówień 

publicznych w zakresie działalności twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie 

można z góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący - ofertę, która 

przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do 

przedmiotu zamówienia publicznego; 

5a) newralgicznych robotach budowlanych - należy przez to rozumieć roboty budowlane 

do celów bezpieczeństwa, które wiążą się z korzystaniem z informacji niejawnych, 

wymagają ich wykorzystania lub je zawierają; 
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5b) newralgicznym sprzęcie - należy przez to rozumieć sprzęt do celów bezpieczeństwa, 

który wiąże się z korzystaniem z informacji niejawnych, wymaga ich wykorzystania 

lub je zawiera; 

5c) newralgicznych usługach - należy przez to rozumieć usługi do celów 

bezpieczeństwa, które wiążą się z korzystaniem z informacji niejawnych, wymagają 

ich wykorzystania lub je zawierają; 

5d) obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć wynik całości robót budowlanych 

w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie 

spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną; 

6) ofercie częściowej - należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie z treścią 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wykonanie części zamówienia 

publicznego; 

7) ofercie wariantowej - należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie z 

warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odmienny 

niż określony przez zamawiającego sposób wykonania zamówienia publicznego; 

7a) postępowaniu o udzielenie zamówienia - należy przez to rozumieć postępowanie 

wszczynane w drodze publicznego ogłoszenia o zamówieniu lub przesłania 

zaproszenia do składania ofert albo przesłania zaproszenia do negocjacji w celu 

dokonania wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie 

zamówienia publicznego, lub - w przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki - 

wynegocjowania postanowień takiej umowy; 

8) robotach budowlanych - należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i 

wykonanie robót budowlanych określonych w przepisach wydanych na podstawie 

art. 2c lub obiektu budowlanego, a także realizację obiektu budowlanego, za pomocą 

dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego; 

8a) sprzęcie wojskowym - należy przez to rozumieć wyposażenie specjalnie 

zaprojektowane lub zaadaptowane do potrzeb wojskowych i przeznaczone do użycia 

jako broń, amunicja lub materiały wojenne; 

8b) sytuacji kryzysowej - należy przez to rozumieć: 

a) wojnę, 

b) konflikt zbrojny, 

c) jakąkolwiek sytuację, w której wystąpiła lub nieuchronnie wystąpi szkoda, 

wyraźnie przekraczająca swoim rozmiarem szkody występujące w życiu 

codziennym oraz narażająca życie i zdrowie wielu osób lub mająca poważne 

następstwa dla dóbr materialnych, lub wymagająca podjęcia działań w celu 

dostarczenia ludności środków niezbędnych do przeżycia; 

9) środkach publicznych - należy przez to rozumieć środki publiczne w rozumieniu 

przepisów o finansach publicznych; 

9a) umowie ramowej - należy przez to rozumieć umowę zawartą między zamawiającym 

a jednym lub większą liczbą wykonawców, której celem jest ustalenie warunków 

dotyczących zamówień publicznych, jakie mogą zostać udzielone w danym okresie, 

w szczególności cen i, jeżeli zachodzi taka potrzeba, przewidywanych ilości; 

<9b) umowie o podwykonawstwo – należy przez to rozumieć umowę w formie 

pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub 

roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między 
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wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem 

(podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane 

także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi 

podwykonawcami;> 

10) usługach - należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie 

są roboty budowlane lub dostawy, a są usługami określonymi w przepisach 

wydanych na podstawie art. 2a lub art. 2b; 

11) wykonawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie 

zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia 

publicznego; 

11a) zakupach cywilnych - należy przez to rozumieć zamówienia inne niż zamówienia, o 

których mowa w art. 131a ust. 1, które obejmują zamówienia na dostawy 

niewojskowe, roboty budowlane lub usługi do celów logistycznych; 

12) zamawiającym - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo 

jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej obowiązaną do 

stosowania ustawy; 

13) zamówieniach publicznych - należy przez to rozumieć umowy odpłatne zawierane 

między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub 

roboty budowlane. 

 

Art. 36. 

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera co najmniej: 

1) nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego; 

2) tryb udzielenia zamówienia; 

3) opis przedmiotu zamówienia; 

4) termin wykonania zamówienia; 

5) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych warunków; 

6) wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

7) informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 

do porozumiewania się z wykonawcami; 

8) wymagania dotyczące wadium; 

9) termin związania ofertą; 

10) opis sposobu przygotowywania ofert; 

11) miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert; 

12) opis sposobu obliczenia ceny; 

13) opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert; 
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14) informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

15) wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

16) istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór 

umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w 

sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach; 

17) pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

2. W przypadku gdy przepisy ustawy nie stanowią inaczej, specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia zawiera również: 

1) opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych; 

2) maksymalną liczbę wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, 

jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej; 

3) informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w 

art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje 

udzielenie takich zamówień; 

4) opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim 

muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie; 

5) adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli 

zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną; 

6) informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 

między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w 

walutach obcych; 

7) jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: 

a) informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z 

zastosowaniem aukcji elektronicznej, 

b) wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym 

wymagania techniczne urządzeń informatycznych, 

c) informację, które spośród kryteriów oceny ofert będą stosowane w toku aukcji 

elektronicznej; 

8) wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje 

ich zwrot; 

9) jeżeli zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4, 

określenie w szczególności: 

a) liczby osób, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1, i okresu wymaganego 

zatrudnienia tych osób, 

b) sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 

1, lub utworzenia albo zwiększenia funduszu szkoleniowego, 

c) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę 

wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4, oraz sankcji z tytułu niespełnienia 

tych wymagań[.]<;> 



- 5 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

<10) informację o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 

części zamówienia, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z 

art. 36a ust. 2; 

11) w przypadku zamówień na roboty budowlane:  

a) wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez 

zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, jeżeli zamawiający 

określa takie wymagania, 

b) informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są 

dostawy lub usługi, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw 

lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu, jeżeli 

zamawiający określa takie informacje; 

12) procentową wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy w 

sprawie zamówienia na roboty budowlane, jeżeli zamawiający określa taką 

wartość, zgodnie z art. 143a ust. 3.> 

3. W postępowaniach, w których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia może nie zawierać informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 6, 8 i 15. 

[4. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 

wykonanie powierzy podwykonawcom. 

5. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom, z wyjątkiem 

przypadku gdy ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia zamawiający zastrzeże w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, że część lub całość zamówienia nie może 

być powierzona podwykonawcom.] 

 

<Art. 36a. 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  

2. Zamawiający 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.  

3. Zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 2, nie jest skuteczne w zakresie, w jakim 

wykonawca powołuje się na zasoby innego podmiotu, na zasadach określonych w 

art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1. 

Art. 36b. 

1. Zamawiający może żądać wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, lub podania przez wykonawcę 

nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na 

zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1. 

2. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 
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ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny 

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.> 

 

Art. 68. 

1. Wraz z zaproszeniem do negocjacji zamawiający przekazuje informacje niezbędne do 

przeprowadzenia postępowania, w tym istotne dla stron postanowienia, które zostaną 

wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne 

warunki umowy lub wzór umowy. Przepisów art. 36 ust. 1-3 oraz art. 37 i 38 nie stosuje 

się. [Przepisy art. 36 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.] <Przepisy art. 36a i art. 36b 

stosuje się odpowiednio.> 

2. Najpóźniej wraz z zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawca 

składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a jeżeli wartość 

zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8, również dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków. 

Przepis art. 25 stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 143. 

1. Na czas nieoznaczony może być zawierana umowa, której przedmiotem są dostawy: 

1) wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzanie ścieków do takiej 

sieci; 

2) (uchylony); 

3) gazu z sieci gazowej; 

4) ciepła z sieci ciepłowniczej; 

5) licencji na oprogramowanie komputerowe. 

1a. Na czas nieoznaczony może być również zawierana umowa, której przedmiotem są usługi 

przesyłowe lub dystrybucyjne energii elektrycznej lub gazu ziemnego. 

2. Przepisu art. 142 ust. 3 nie stosuje się. 

 

<Art. 143a. 

1. W przypadku zamówień na roboty budowlane, których termin wykonywania jest 

dłuższy niż 12 miesięcy, jeżeli umowa przewiduje zapłatę: 

1) wynagrodzenia należnego wykonawcy w częściach – warunkiem zapłaty przez 

zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za 

odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa 

w art. 143c ust. 1, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych; 

2) całości wynagrodzenia należnego wykonawcy po wykonaniu całości robót 

budowlanych – zamawiający jest obowiązany przewidzieć udzielanie zaliczek, 

przy czym udzielanie kolejnych zaliczek przez zamawiającego wymaga 

przedstawienia dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 143c ust. 
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1, biorącym udział w realizacji części zamówienia, za którą zaliczka została 

wypłacona.  

2. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o 

których mowa w ust. 1, odpowiednio: 

1) kwota należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest 

wstrzymywana w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych 

dowodów zapłaty lub  

2) wysokość kolejnej zaliczki jest wstrzymywana w części równej sumie kwot 

wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.  

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zamawiający może wskazać w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia procentową wartość ostatniej części 

wynagrodzenia, która nie może wynosić więcej niż 10% wynagrodzenia należnego 

wykonawcy. 

Art. 143b. 

1. Wykonawca, podwykonawca  lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, jest  obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego 

na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy 

czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

umowy. 

2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo 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, usługi lub roboty budowlanej. 

3. Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 2, zgłasza 

pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane: 

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia; 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2. 

4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 

określonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 2, uważa się za akceptację projektu 

umowy przez zamawiającego. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

6. Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 2, zgłasza 

pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3. 
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7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z art. 

143d ust. 1 pkt 2, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.   

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 mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie 

zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został 

wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w 

zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 

50.000 zł. Zamawiający może określić niższą wartość, od której będzie zachodził 

obowiązek przedkładania umowy o podwykonawstwo.   

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż określony w ust. 2, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go 

do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 

umownej. 

10. Przepisy ust. 1–9 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 

Art. 143c. 

1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 

przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, 

podwykonawcę  lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić 

wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których 

mowa w ust. 1. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym 

niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym 

przez zamawiającego, zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
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wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.  

7. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie 

zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w 

sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego. 

8. Przepisy art. 143a–143d nie naruszają praw i obowiązków zamawiającego, 

wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów 

art.  647
1
 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.  

Art. 143d. 

1. Umowa o roboty budowlane zawiera w szczególności postanowienia dotyczące: 

1) obowiązku przedkładania przez wykonawcę zamawiającemu projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu 

jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian;  

2) wskazania terminu na zgłoszenie przez zamawiającego zastrzeżeń do projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do 

projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian; 

3) obowiązku przedkładania przez wykonawcę zamawiającemu poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których 

przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian;  

4) zasad zapłaty wynagrodzenia wykonawcy, uwarunkowanej przedstawieniem 

przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom; 

5) terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy; 

6) zasad zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami; 

7) wysokości kar umownych, z tytułu: 

a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 

b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, 

c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany, 

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty. 
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2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3 oraz w art. 143b ust. 5 i 8, 

przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o 

podwykonawstwo.> 

 

Art. 151a. 

1. Zamawiający może udzielić zaliczek na poczet wykonania zamówienia, jeżeli możliwość 

taka została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Zaliczki mogą być udzielane, jeżeli: 

1) zamówienie jest finansowane z udziałem: 

a) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, 

b) niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), 

c) niepodlegających zwrotowi środków innych niż wymienione w lit. a i b, 

pochodzących ze źródeł zagranicznych, lub 

[2) przedmiotem zamówienia są roboty budowlane.] 

<2) przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, z uwzględnieniem art. 143a 

ust. 1 pkt 2.> 

Ograniczenie to nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków oraz 

innych jednostek sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim lub 

nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego. 

3. Zamawiający nie może udzielić zaliczki, jeżeli wykonawca został wybrany w trybie 

negocjacji bez ogłoszenia lub z wolnej ręki. 

4. Zamawiający może udzielić kolejnych zaliczek, pod warunkiem że wykonawca wykaże, 

że wykonał zamówienie w zakresie wartości poprzednio udzielanych zaliczek. 

5. Zamawiający może żądać od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki w jednej lub 

kilku formach wskazanych w art. 148 ust. 1 i 2. 

6. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia zaliczki, jeżeli przewidywana wartość 

zaliczek przekracza 20% wysokości wynagrodzenia wykonawcy. 

7. W przypadku żądania wniesienia zabezpieczenia zaliczki, w umowie określa się formę 

lub formy zabezpieczenia zaliczki, wysokość zabezpieczenia, a także sposób jego 

wniesienia i zwrotu. Umowa może przewidywać możliwość zmiany formy 

zabezpieczenia zaliczki w trakcie realizacji tej umowy. 

8. Przepisy ust. 2-4 i 6 nie mają zastosowania do zamawiających, o których mowa w art. 3 

ust. 1 pkt 2-7. 

 


