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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać 
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej na 51. posiedzeniu w dniu 11 października 2013 r. ustawę  

o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

 
 

Z wyrazami szacunku 
 
 (-) Ewa Kopacz 
 
 
 

andrusz
dats



 

 

 
 
 
 
 

USTAWA 
z dnia 11 października 2013 r. 

 
o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych 

 
Art. 1.  

W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 907, 984 i 1047) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 2 po pkt 9a dodaje się pkt 9b w brzmieniu: 
„9b) umowie o podwykonawstwo – należy przez to rozumieć umowę w formie pi-

semnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub 
roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między 
wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwyko-
nawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także 
między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi pod-
wykonawcami;”; 

2) w art. 36:  
a) w ust. 2 po pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10–12 w 

brzmieniu: 
„10) informację o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę klu-

czowych części zamówienia, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrze-
żenia zgodnie z art. 36a ust. 2; 

11) w przypadku zamówień na roboty budowlane:  
a) wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmio-

tem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłosze-
nie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, je-
żeli zamawiający określa takie wymagania, 

b) informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są 
dostawy lub usługi, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych do-
staw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawia-
jącemu, 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.”, 

b) uchyla się ust. 4 i 5; 
3) po art. 36 dodaje się art. 36a i 36b w brzmieniu: 

„Art. 36a. 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia pod-
wykonawcy.  

2. Zamawiający może zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez 
wykonawcę: 

1) kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi;  
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2) prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach za-
mówienia 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 za-
mówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, 
lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na któ-
rych zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w 
art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w po-
stępowaniu, 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 ust. 1, wykonawca jest ob-
owiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwyko-
nawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniej-
szym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówie-
nia.”; 

4) w art. 68 w ust. 1 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie: 
„Przepisy art. 36a i art. 36b stosuje się odpowiednio.”; 

5) po art. 143 dodaje się art. 143a–143d w brzmieniu: 
„Art. 143a. 1. W przypadku zamówień na roboty budowlane, których termin wy-

konywania jest dłuższy niż 12 miesięcy, jeżeli umowa przewiduje 
zapłatę: 

1) wynagrodzenia należnego wykonawcy w częściach – warun-
kiem 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 ro-
bót budowlanych; 

2) całości wynagrodzenia należnego wykonawcy po wykonaniu ca-
łości robót budowlanych – zamawiający jest obowiązany prze-
widzieć udzielanie zaliczek, przy czym udzielanie kolejnych za-
liczek przez zamawiającego wymaga przedstawienia dowodów 
zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dal-
szym podwykonawcom, o których mowa w art. 143c ust. 1, bio-
rącym udział w realizacji części zamówienia, za którą zaliczka 
została wypłacona.  

2. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich do-
wodów 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 za-
płaty.  
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3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zamawiający może 
wskazać w specyfikacji istotnych warunków zamówienia procento-
wą wartość ostatniej części wynagrodzenia, która nie może wynosić 
więcej niż 10% wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

Art. 143b. 1. Wykonawca, podwykonawca  lub dalszy podwykonawca zamówie-
nia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwyko-
nawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest  obowiąza-
ny, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowla-
ne, 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 pod-
wykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może 
być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwyko-
nawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwier-
dzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu pod-
wykonawcy 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 podwykonaw-
stwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia; 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż okre-
ślony w ust. 2. 

4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budow-
lane, 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. 

7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o pod-
wykonawstwo, 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 zamówie-
nia na roboty budowlane  przedkłada zamawiającemu poświadczoną 
za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonaw-
stwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od 
dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o war-
tości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia 
publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot zo-
stał wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warun-
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ków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. 
Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy 
umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. Za-
mawiający 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 wyna-
grodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 2, zamawiający informu-
je 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 wyna-
grodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwyko-
nawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonaw-
stwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchy-
lenia 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 należ-
ności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po 
przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z orygina-
łem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są do-
stawy lub usługi. 

3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, 
bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonaw-
cy. 

4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowią-
zany umożliwić wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczą-
cych zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwyko-
nawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1. Za-
mawiający 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 podwyko-
nawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże 
niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wy-
nagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w 
przypadku istnienia zasadniczej 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. 
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6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, zamawiający 
potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należ-
nego 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 za-
mówienia publicznego przez zamawiającego. 

8. Przepisy art. 143a–143d nie naruszają praw i obowiązków zamawia-
jącego, wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wy-
nikających z przepisów art.  6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
– Kodeks cywilny.  

Art. 143d. 1. Umowa o roboty budowlane zawiera w szczególności postanowie-
nia dotyczące: 

1) obowiązku przedkładania przez wykonawcę zamawiającemu 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są ro-
boty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczo-
nej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwy-
konawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej 
zmian;  

2) wskazania terminu na zgłoszenie przez zamawiającego zastrze-
żeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmio-
tem 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 zapła-
tę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom; 

5) terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy; 

6) zasad zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwy-
konawcami; 

7) wysokości kar umownych, z tytułu: 
a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia na-

leżnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 
b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o pod-

wykonawstwo, 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 ter-
minu 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 orygina-
łem kopię umowy o podwykonawstwo.”; 

6) w art. 151a w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
„2) przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, z uwzględnieniem art. 143a 

ust. 1 pkt 2.”. 
 

Art. 2.  
1. Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych a niezakończo-

nych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. 
2. Do umów w sprawach zamówień publicznych zawartych przed dniem wejścia w 

życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. 
3. Do umów w sprawach zamówień publicznych zawartych po dniu wejścia w życie 

ustawy, w następstwie postępowań o udzielenie zamówień publicznych wszczętych 
przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. 

 
Art. 3.  

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 
 
 
 
 MARSZAŁEK SEJMU 
 
 
 (-) Ewa Kopacz 

 

 

 

 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


