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SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

                    VII kadencja 
 
 

S P R A W O Z D A N I E  

KOMISJI INFRASTRUKTURY  
 

o rządowym projekcie ustawy w sprawie spłaty 
niezaspokojonych należności przedsiębiorców za 
niektóre prace, wynikających z realizacji 
udzielonych zamówień publicznych (druk nr 451) 
 
 

Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu 

Sejmu – skierowała w dniu 11 czerwca 2012 r. powyższy projekt ustawy do Komisji 

Infrastruktury do pierwszego czytania. 

Komisja Infrastruktury po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu tego 

projektu ustawy na posiedzeniach w dniach  12  i 26 czerwca  2012 r.  

 

wnosi: 

 

W y s o k i  S e j m  uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 

 

Warszawa, dnia  26 czerwca 2012 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Sprawozdawca 

 
            /-/  Stanisław Żmijan 

 Przewodniczący Komisji 

 
    /-/  Zbigniew Rynasiewicz 
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Projekt  

   

 

 

USTAWA 

z dnia                         2012 r. 

 

o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców,  
wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych 

 

Art. 1.  

Ustawa określa zasady spłaty przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Auto-
strad niezaspokojonych przez wykonawcę należności głównych przedsiębiorcy, któ-
ry zawarł umowę z wykonawcą w związku z realizacją zamówienia publicznego na 
roboty budowlane udzielonego przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Au-
tostrad, wyłącznie za zrealizowane i odebrane prace, zwanych dalej „należnościami”. 

 

Art. 2. 

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, zwany dalej „Generalnym Dyrek-
torem”, spłaca należności do wysokości równej kwocie zabezpieczenia, o którym 
mowa w art. 147 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.1)) – ze środków pochodzących z Kra-
jowego Funduszu Drogowego. 

 

Art. 3. 

Przepisy ustawy stosuje się do zamówień publicznych w rozumieniu art. 2 pkt 13 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, których przed-
miotem są roboty budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
– Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.2)), co do któ-
rych Generalny Dyrektor wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia lub udzielił 
zamówienia przed dniem wejścia w życie ustawy, o ile zabezpieczenie, o którym 
mowa w art. 147 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, 
nie zostało zwrócone wykonawcy zgodnie z art. 151 tej ustawy. 

 

Art. 4.  

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

                                                 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 161, poz. 

1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 
1386 i Nr 240, poz. 1429. 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 
159, Nr 45, poz. 235, Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829, Nr 185, poz. 1092 i Nr 232, poz. 1377 
oraz z 2012 r. poz. 472. 



Liczba stron :  5     Data :   2012-06-26      Nazwa pliku :   1535-0.PK.DOCX  2 

VII kadencja/druk nr 451 

 

 

1) przedsiębiorca – przedsiębiorcę w rozumieniu art. 104–106 ustawy z dnia 2 
lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 
220, poz. 1447, z późn. zm.3)) oraz usługodawcę w rozumieniu art. 2 ust. 1 
pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 47, poz. 278, z późn. zm.4)) spełniającego 
wymagania dla mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy, 
który zawarł umowę z wykonawcą udzielonego zamówienia publicznego;  

2) wykonawca – wykonawcę w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz każdy z podmiotów, 
które wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego, którego 
przedmiotem są roboty budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. 

 

Art. 5.  

1.  Przedsiębiorca może zgłosić Generalnemu Dyrektorowi należność, która przy-
sługuje mu od wykonawcy: 

1) który zalega z zapłatą za zrealizowane i odebrane prace co najmniej 30 dni 
albo 

2) wobec którego ogłoszono upadłość albo sąd oddalił wniosek o ogłoszenie 
upadłości na podstawie art. 13 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo 
upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361, z późn. 
zm.5)). 

2.  Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się w formie pisemnej. Do zgło-
szenia dołącza się: 

1)  kopię doręczonego wykonawcy wezwania do zapłaty należności, którego 
termin upłynął bezskutecznie oraz 

2) kopię pozwu wniesionego przeciwko wykonawcy o zapłatę należności albo 
kopię zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, oraz 

3)  kopię umowy zawartej między wykonawcą a przedsiębiorcą. 

3.  Po dokonaniu weryfikacji zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, Generalny Dy-
rektor może ogłosić, a w przypadku gdy zgłoszone należności przekroczą 3% 
wartości zamówienia publicznego ogłasza, w dzienniku o zasięgu ogólnokrajo-
wym o otwarciu 21-dniowego terminu na dokonywanie zgłoszeń. Po upływie te-
go terminu Generalny Dyrektor sporządza listę przedsiębiorców spełniających 
warunki, o których mowa w ust. 2 i art. 8, i zawiadamia przedsiębiorców o 
umieszczeniu ich na liście. 

                                                 
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 239, 

poz. 1593 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 459, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 120, poz. 690, Nr 
131, poz. 764,  Nr 132, poz. 766, Nr 153, poz. 902, Nr 163, poz. 981, Nr 171, poz. 1016, Nr 199, 
poz. 1175, Nr 204, poz. 1195 i Nr 232, poz. 1378. 

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 227, poz. 
1367 i Nr 228, poz. 1368. 

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 155, poz. 
1037, Nr 230, poz. 1509 i Nr 257, poz. 1724, z 2011 r. Nr 85, poz. 458, Nr 106, poz. 622, Nr 138, 
poz. 810, Nr 142, poz. 828, Nr 199, poz. 1175,  Nr 205, poz. 1210, Nr 232, poz. 1377 i Nr 234, poz. 
1391 oraz z 2012 r. poz. 173. 
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4.  W przypadku gdy kwota określona w art. 2 nie wystarcza na zaspokojenie 
wszystkich należności umieszczonych na liście, o której mowa w ust. 3, kwoty, 
w jakiej należności te mogą być zaspokojone, są ustalane proporcjonalnie do 
wysokości każdej z nich. 

 

Art. 6. 

Przedsiębiorcom umieszczonym na liście, o której mowa w art. 5 ust. 3, na poczet 
należności jest wypłacana zaliczka, niezwłocznie po doręczeniu przez nich: 

1) nieprawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego należność albo 

2) spisu wierzycieli, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 lu-
tego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze, obejmującego należność 

– w wysokości nie większej jednak niż 50% kwoty określonej w art. 2 lub usta-
lonej zgodnie z art. 5 ust. 4. 

 

Art. 7. 

1.  Kwota należności określona w art. 2 lub ustalona zgodnie z art. 5 ust. 4, po-
mniejszona o kwotę zaliczki, jest wypłacana po przedstawieniu przez przedsię-
biorcę:  

1) prawomocnego orzeczenia sądu albo 

2) ugody zawartej przed sądem w sprawie między przedsiębiorcą i wykonawcą, 
opatrzonej klauzulą wykonalności, albo 

3) zatwierdzonej przez sędziego-komisarza listy wierzytelności, o której mowa 
w art. 244 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i napraw-
cze albo uzupełniającej listy wierzytelności 

– obejmujących należność. 

2. Jeżeli przedsiębiorca wykonywał prace związane z realizacją zamówienia pu-
blicznego na roboty budowlane przy pomocy innych podmiotów, do dokumentu, 
o którym mowa w ust. 1, dołącza oświadczenie, że nie zalega wobec tych pod-
miotów z zapłatą za zrealizowane i odebrane prace albo, że zaliczka, o której 
mowa w art. 6, została przekazana na zaspokojenie roszczeń tych podmiotów. 

 

Art. 8. 

1. Do dokumentów, o których mowa w art. 5 ust. 2, art. 6 i art. 7 ust. 1, przedsię-
biorca dołącza oświadczenie, iż należności wymienione w tych dokumentach 
wynikają ze zrealizowanych i odebranych prac związanych z realizacją zamó-
wienia publicznego oraz że nie są objęte gwarancją udzieloną przez wykonawcę 
lub nie zostały zaspokojone.  

2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 i art. 7 ust. 2, składa się pod rygorem 
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświad-
czenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem 
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie nieprawdziwego oświadcze-
nia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych zeznań.  
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3. W przypadku przedsiębiorcy będącego osobą prawną, oświadczenia, o których 
mowa w ust. 1 i art. 7 ust. 2, składa osoba uprawniona do reprezentowania ta-
kiego przedsiębiorcy. 

 

Art. 9. 

W przypadku gdy kwota należności umieszczonych na liście, o której mowa w art. 5 
ust. 3, jest mniejsza niż kwota zabezpieczenia, o którym mowa w art. 147 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, Generalny Dyrektor może 
ponownie sporządzić listę przedsiębiorców, o której mowa w art. 5 ust. 3. Przepisy 
art. 5–8 stosuje się. 

 

Art. 10. 

1. W przypadku ogłoszenia upadłości wykonawcy Generalny Dyrektor zawiadamia 
sędziego-komisarza o przedsiębiorcach, którym wypłacono należności, oraz o 
ich wysokości. 

2. W przypadku niezaspokojenia należności na podstawie przepisów ustawy podle-
gają one zaspokojeniu z majątku wykonawcy.  

 

Art. 11. 

1. Generalnemu Dyrektorowi przysługuje wobec wykonawcy roszczenie o zwrot 
środków wypłaconych na podstawie ustawy. 

2. Generalnemu Dyrektorowi przysługuje wobec przedsiębiorcy roszczenie o zwrot 
zaliczki, o której mowa w art. 6, w przypadku gdy należność nie została po-
twierdzona dokumentami określonymi w art. 7 ust. 1 i oświadczeniem określo-
nym w art. 7 ust. 2.  

3. Kwoty odzyskane zgodnie z ust. 1 i 2 Generalny Dyrektor przekazuje niezwłocz-
nie na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego. 

 

Art. 12.  

Jeżeli zabezpieczenie, o którym mowa w art. 147 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych, zostało wniesione w pieniądzu, nie wchodzi w skład 
masy upadłości. 

 

Art. 13.  

1. W zakresie niezbędnym do przeznaczania, zgodnie z art. 2,  środków Krajowego 
Funduszu Drogowego na spłaty należności oraz w zakresie niezbędnym do 
przekazywania, zgodnie z art. 11 ust. 3, odzyskanych kwot, Bank Gospodarstwa 
Krajowego opracuje projekt zmiany planu finansowego Krajowego Funduszu 
Drogowego, o którym mowa w art. 39n ust. 1 ustawy z dnia 27 października 
1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. 
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z 2004 r. Nr 256, poz. 2571, z późn. zm.6)), na rok 2012, w terminie 14 dni od 
dnia wejścia w życie ustawy. 

2.  Projekt zmiany planu, o którym mowa w ust. 1, podlega, w terminie 30 dni od 
dnia wejścia w życie ustawy: 

1) uzgodnieniu z: 

a) ministrem właściwym do spraw transportu, 

b) ministrem właściwym do spraw finansów publicznych w zakresie fi-
nansowym; 

2) zaopiniowaniu przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w 
zakresie środków przeznaczonych na realizację inwestycji finansowanych z 
programów operacyjnych ujętych w wykazie, o którym mowa w art. 122 
ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.7)). 

3. Przepis art. 39n ust. 5 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płat-
nych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 14.  

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

                                                 
6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, 

poz. 2703, z 2005 r. Nr 155, poz. 1297 i Nr 172, poz. 1440, z 2006 r. Nr 12, poz. 61, z 2007 r. Nr 23, 
poz. 136 i Nr 99, poz. 666, z 2008 r. Nr 218, poz. 1391, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 19, poz. 101, Nr 
86, poz. 720, Nr 115, poz. 966, Nr 143, poz. 1164, Nr 157, poz. 1241 i Nr 223, poz. 1776 oraz z 
2011 r. Nr 222, poz. 1321 i Nr 234, poz. 1387. 

7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z  2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 
620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 
185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707. 


