
Odpowiedzialność 
zamawiającego 

za zapłatę podwykonawcy 
na gruncie art. 143c PZP



Geneza instytucji 

➢ ustawa z dnia 28 czerwca 2012 roku o spłacie niektórych
niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji
udzielonych zamówień publicznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 891 ze zm.)

➢ ustawa z dnia 8 listopada 2013 roku o zmianie ustawy – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1473)

➢ ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 roku o zmianie niektórych ustaw w celu
ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz. U. z 2017 r., poz. 933 ze
zm.)



Istota regulacji 

➢ zamawiający, którego zamówieniem publicznym objęte są roboty
budowlane

➢ dokonuje bezpośredniej zapłaty

➢ na rzecz podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, który zawarł
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane albo której przedmiotem są dostawy lub usługi,

➢ w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez
wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę
zamówienia na roboty budowlane



Warunki odpowiedzialności 
zamawiającego

W przypadku umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane należy:

➢ przedłożyć zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo w
zakresie robót budowlanych,

➢ zastrzegający (oprócz innych elementów umowy) termin zapłaty
wynagrodzenia nie dłuższy niż 30 dni od doręczenia faktury,

➢ dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo,

➢ na żądanie zamawiającego wprowadzić zmiany do projektu umowy,

➢ uzyskać akceptację zamawiającego,

➢ przedłożyć zamawiającemu poświadczoną za zgodność oryginałem
kopię podpisanej umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia
(poświadczyć może przedkładający)



Warunki odpowiedzialności 
zamawiającego

W przypadku umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
dostawy lub usługi, należy:

➢ przedłożyć zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej
zawarcia (poświadczyć może przedkładający),

➢ zastrzegającą (oprócz innych elementów umowy) termin zapłaty
wynagrodzenia/ceny nie dłuższy niż 30 dni od doręczenia faktury,

➢ z wyłączeniem umów 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, chyba że wartość umowy o
podwykonawstwo przekracza 50.000 zł.



Przesłanki żądania zapłaty od 
zamawiającego

➢ spełnienie wymogów formalnych w zakresie zgłoszenia,

➢ istnienie wymagalnego roszczenia podwykonawcy względem
wykonawcy

➢ uchylanie się przez wykonawcę od obowiązku zapłaty
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy



Uchylanie się od zapłaty przez 
zamawiającego

Czy podwykonawca posiada, a jeżeli tak to jakie, 
środki ochrony prawnej?

➢ art. 6471 Kodeksu cywilnego

➢ na podstawie art. 143c PZP dwa odmienne 
stanowiska



Stanowisko I

➢ art. 143c PZP przyznaje zamawiającemu kompetencję do dokonania
zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy połączoną z
obowiązkiem skorzystania z tej kompetencji,

➢ nie przyznaje podwykonawcy roszczenia o zapłatę wobec
zamawiającego (podwykonawca nie może wytoczyć powództwa o
zapłatę przeciwko zamawiającemu)

Stanowisko to prezentowały:

▪ Sąd Apelacyjny w Szczecinie (sygn. akt I ACa 744/15),

▪ Sąd Apelacyjny w Białymstoku (sygn. akt: I ACa 1036/16),

▪ W. Dzierżanowski, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Lex
2014.



Stanowisko I

Argumenty:

➢ umowa wiąże tylko strony, które tę umowę zawierają

➢ roszczenia dotyczą wykonawcy i podwykonawcy

➢ brak wyraźnego przepisu nakładającego na zamawiającego
odpowiedzialność za dług wykonawcy, ze wskazaniem jej charakteru
(poręczyciel, współdłużnik solidarny)

➢ zamawiający nie uczestniczy w zawieraniu umowy

➢ przepis chroni zamawiającego przed koniecznością podwójnej
zapłaty



Stanowisko II

➢ Art. 143c PZP nakłada na zamawiającego obowiązek zapłaty
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy,

➢ przyznając jednocześnie podwykonawcy roszczenie o zapłatę wobec
zamawiającego (podwykonawca może wytoczyć powództwo o
zapłatę przeciwko zamawiającemu)

Stanowisko to prezentowały:

▪ Sąd Apelacyjny w Lublinie (sygn. akt: I AGa 12/18),

▪ Sąd Okręgowy we Wrocławiu (sygn. akt: X GC 609/16),

▪ P. Drapała, Odpowiedzialność zamawiającego za zapłatę
wynagrodzenia należnego podwykonawcy robót budowlanych w
świetle Prawa zamówień publicznych, PZP 2015, Nr 1;



Stanowisko II

Argumenty:

➢ cel wprowadzenia art. 143a-143d PZP,

➢ art. 143c ust. 1 pzp w sposób wyraźny ustanawia odpowiedzialność 
zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy 
(dalszemu podwykonawcy),

➢ akceptacja umowy o roboty budowlane przez zamawiającego

➢ wgląd w umowę o podwykonawstwo przez zamawiającego

➢ przyznanie zamawiającemu uprawnienia do złożenia świadczenia do 
depozytu sądowego,

➢ odpowiedzialność zamawiającego jest solidarna (in solidum przed 
nowelizacją z dnia 7 kwietnia 2017 roku.



Wyrok Sądu Najwyższego w 
sprawie IV CSK 457/17

Sąd Najwyższy wwyroku z 20września 2018 r. orzekł że:

➢ podwykonawcy przysługuje prawo (roszczenie) dochodzenia przed
sądem zapłaty bezpośrednio od zamawiającego

➢ umową o podwykonawstwo w zamówieniu, którego przedmiotem są
roboty budowlane, jest także umowa między podwykonawcą a
dalszym podwykonawcą

➢ przed nowelizacją z dnia 7 kwietnia 2017 roku odpowiedzialność
zamawiającego miała charakter in solidum, po nowelizacji
zamawiający odpowiada solidarnie z wykonawcą



Wyrok Sądu Najwyższego w 
sprawie IV CSK 235/18

Sąd Najwyższy wwyroku z 7 marca 2019 roku:

➢ potwierdził stanowisko Sądu Najwyższego z wyroku IV CSK 457/17

➢ dokonał wykładni pojęcia „uchylania się” od zapłaty przez
wykonawcę (wykonawca uchyla się od zapłaty, gdy nie ma
merytorycznej podstawy do wstrzymania zapłaty – arg. ex art. 143c
ust. 4 i 5 PZP)
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