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P odstawowym celem nowe-
lizacji prawa zamówień pu-
blicznych była ochrona fi-

nansowa podwykonawców i  dalszych 
podwykonawców przez gwarancję 
pełnej i  terminowej zapłaty należne-
go im wynagrodzenia. Wprowadzenie 
przez ustawodawcę szeregu przepisów 
regulujących tę problematykę sprawiło, 
że  na  zamawiającym spoczęły dodat-
kowe obowiązki zarówno w ramach – 
i tak już bardzo sformalizowanej – pro-
cedury zamówieniowej, jak i na etapie 
realizacji umowy w sprawie zamówie-
nia publicznego.

Możliwość ograniczenia  
podwykonawstwa
Dotychczas kwestię podwykonawstwa 
w  zamówieniach publicznych regu-
lował jedynie art. 36 ust. 4 i 5 ustawy 
– Prawo zamówień publicznych (da-
lej:  pzp), który w  wyniku nowelizacji 
został uchylony. W zamian ustawa no-
welizacyjna wprowadziła kilka dodat-
kowych przepisów, które jednak utrzy-
mały generalną zasadę, zgodnie z którą 
wykonawca ma prawo realizować za-
mówienie przy udziale podwykonaw-
ców. Zasada ta, podobnie jak poprzed-
nio, przewiduje pewne wyjątki.

Dotychczas możliwe było ograni-
czenie przez zamawiającego podwy-
konawstwa, jeśli przemawiała za  tym 
specyfika przedmiotu zamówienia 
(uchylony art. 36 ust. 5 pzp). Wyjątek 
ten dotyczył wszystkich zamówień, bez 
względu na  ich rodzaj. Obecnie usta-
wodawca zdecydował  się na  odrębne 
uregulowanie tej kwestii, w zależności 
od tego, czy przedmiotem zamówienia 
są roboty budowlane, usługi czy dosta-
wy. Po  nowelizacji zamawiający może 
zastrzec obowiązek osobistego wyko-
nania zamówienia przez wykonawcę 
w przypadku kluczowych części zamó-
wienia na  roboty budowlane i  usługi 
(art.  36 ust.  2 pkt  10 w  zw. z  art.  36a 
ust. 2 pkt 1 pzp). Ustawodawca nie zde-
finiował jednak pojęcia kluczowych 
części zamówienia, a  znowelizowane 
przepisy nie przewidują żadnych prze-
słanek uznania danej części zamówie-
nia za kluczową. Wydaje się, że pomi-
mo zmiany brzmienia tego wyjątku 
w  praktyce zakres jego zastosowania 
będzie podobny do  tego, który obo-
wiązywał poprzednio. Uzasadniona 
wydaje się bowiem interpretacja, że za 
kluczowe części zamówienia nale-
ży uznać te, które związane są  z  jego 
specyfiką i  które mają decydujące 
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znaczenie dla należytego wykonania 
zamówienia.

Pewna sugestia płynie z  treści 
art.  36a ust.  3  pzp. Zgodnie z  tym 
przepisem zamawiający nie  ma pra-
wa nałożyć na wykonawcę obowiązku 
osobistego wykonania zamówienia 
w  zakresie, w  jakim wykonawca po-
wołuje  się na  zasoby innego podmio-
tu na  zasadach określonych w  art.  26 
ust.  2b  pzp, w  celu wykazania speł-
niania warunków, o  których mowa 
w art. 22 ust. 1 pzp. W takiej sytuacji 
treść warunku udziału w  postępo-
waniu, zwłaszcza w  zakresie wiedzy 
i  doświadczenia, może determinować 
ustalenie, które części zamówienia 
są  kluczowe. Inaczej łatwo sobie wy-
obrazić możliwość obejścia art.  36a 
ust. 3 pzp przez zastrzeganie do osobi-
stego wykonania przez wykonawcę tych 
części zamówienia, których warunki 
udziału w  postępowaniu nie  dotyczą. 
Dodatkowo doznałyby tu uszczerbku 
założenia, które przyświecały wprowa-
dzeniu do pzp art. 26 ust. 2b. W każ-
dym razie specyfikacja istotnych wa-
runków zamówienia (dalej: siwz) musi 
zawierać informację o obowiązku oso-
bistego wykonania przez wykonawcę 
kluczowych części zamówienia, jeżeli 
zamawiający dokonuje takiego zastrze-
żenia zgodnie z art. 36a ust. 2 pzp.

W  przypadku zamówień na  dosta-
wy ograniczenie podwykonawstwa 
może dotyczyć prac związanych z  roz-
mieszczeniem i instalacją (art. 36 ust. 2 
pkt 10 w zw. z art. 36a ust. 2 pkt 2 pzp). 
Ustawodawca co  prawda nie  określił 
wprost, że  rozmieszczenie i  instalacja 
ma dotyczyć produktów, warto jednak 
zauważyć, że w art. 6 ust. 2 pzp również 
jest mowa o rozmieszczeniu lub instala-
cji, ale w odniesieniu do „dostarczonej 
rzeczy lub innego dobra”. Wydaje  się 
więc, że zwrot „rozmieszczenie i  insta-
lacja” użyty w art. 36a ust. 2 pkt 2 pzp 
interpretować należy w  takim właśnie 
znaczeniu. A zatem w przypadku zamó-
wień na dostawy organizator przetargu 
nie  musi wykazywać, że  ograniczenie 

podwykonawstwa jest uzasadnione 
specyfiką przedmiotu zamówienia 
lub wpływem prac związanych z  roz-
mieszczeniem i  instalacją na  wykona-
nie zamówienia. Wystarczy, by  zakres 
przedmiotu zamówienia obejmował 
rozmieszczenie lub instalację, aby móc 
ograniczyć podwykonawstwo.

Niezależnie od rodzaju zamówienia 
to wyłącznie od uznania zamawiające-
go będzie zależeć, czy nałoży on na wy-
konawcę obowiązek osobistego wyko-
nania kluczowych części zamówienia 
na  roboty budowlane lub usługi albo 
rozmieszczenia i  instalacji dla dostaw, 
czy też nie.

Zmiana podwykonawcy
Dodatkowym obowiązkiem zama-
wiającego jest weryfikacja nowych 
podwykonawców, w  przypadku gdy 
wykonawca dokona zmiany albo re-
zygnacji z podwykonawcy, na którego 
zasoby powoływał  się (na  zasadach 

określonych w  art.  26 ust.  2b  pzp) 
w  celu wykazania spełniania warun-
ków udziału w  postępowaniu, o  któ-
rych mowa w  art.  22 ust.  1  pzp. Wy-
konawca – zgodnie z art. 36b ust. 2 pzp 
– musi w  takiej sytuacji wykazać za-
mawiającemu, że  proponowany inny 
podwykonawca lub wykonawca samo-
dzielnie spełnia warunki udziału w po-
stępowaniu w  stopniu nie  mniejszym 
niż wymagany w trakcie postępowania 
o udzielenie zamówienia.

Zatem na etapie realizacji zamówie-
nia będzie konieczne pewnego rodzaju 
ponowne badanie i  ocena ofert. Nie-
wątpliwie, aby zadośćuczynić temu wy-
maganiu, zamawiający będzie musiał 
sięgnąć do  dokumentacji przetargo-
wej, w szczególności do oferty danego 
wykonawcy, i  przeprowadzić na  nowo 
jej weryfikację pod kątem spełniania 
warunków udziału w  postępowaniu, 
z  uwzględnieniem nowych przedłożo-
nych przez wykonawcę dokumentów. 
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Nasuwają  się jednak wątpliwości 
co do tego, na podstawie jakich doku-
mentów i  na  jaki dzień zamawiający 
miałby badać spełnienie warunków 
(badanie na  dzień składania ofert lub 
wniosków wydaje się nieuzasadnione). 
Przepisy nie  ustanawiają również żad-
nych sankcji za niewywiązanie się przez 
wykonawcę z obowiązku wynikającego 
z art. 36b ust. 2 pzp. Oczywiście sankcją 
nie może być wykluczenie wykonawcy 
z postępowania o udzielenie zamówie-
nia, ponieważ zostało ono zakończone 
najpóźniej wraz z  zawarciem umowy. 
Trudno też żądać sankcji w  postaci 
uznania, że zmiana lub rezygnacja bę-
dzie nieskuteczna, ponieważ – chociaż-
by w  przypadku likwidacji podwyko-
nawcy – stanie  się ona faktem. Zatem 
przepis ten w praktyce może nie mieć 
większego znaczenia, zwłaszcza jeże-
li zmiana/rezygnacja następuje w  fi-
nalnym etapie realizacji zamówienia. 
Co  najwyżej nowy podwykonawca 
nie będzie mógł dochodzić bezpośred-
niej zapłaty od zamawiającego.

Celowe natomiast wydaje się nałoże-
nie w umowie na wykonawcę obowiąz-
ku poinformowania zamawiającego 
o takiej zmianie lub rezygnacji, aby za-
mawiający miał pełną wiedzę na  temat 
sposobu realizacji zamówienia.

Wymagania wobec umów
Nowe przepisy nakładają na  zama-
wiających obowiązek uregulowania 
dodatkowych kwestii w  treści siwz. 
W  przypadku zamówień na  roboty 
budowlane, zgodnie z  art.  36 ust.  2 
pkt 11–12 pzp, w dokumentacji prze-
targowej zamawiający jest zobowiąza-
ny dodatkowo określić:
1. Wymagania (dotyczące umowy 
o  podwykonawstwo, której przedmio-
tem są roboty budowlane), których nie-
spełnienie spowoduje zgłoszenie przez 
zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń 
lub sprzeciwu, jeżeli zamawiający okre-
śla takie wymagania.

Zauważyć należy, że w pzp nie wska-
zano katalogu tych wymagań ani 

kryteriów ich ustalania przez zama-
wiającego. Dlatego też organizatorzy 
przetargów powinni racjonalnie okre-
ślać warunki przedmiotowych umów, 
nie  ingerując w  kwestie biznesowe 
umowy o  podwykonawstwo. Specy-
fikacja powinna z  pewnością zawie-
rać szczegółowe określenie zakresu 
i  jakości prac (adekwatnych do  opisu 
przedmiotu zamówienia). Określenie 
katalogu wymagań jest o  tyle istotne, 
że  na  etapie oceny projektu umowy 
o podwykonawstwo, a także w momen-
cie weryfikacji umowy już zawartej, 
zamawiający może zgłosić odpowied-
nio zastrzeżenia lub sprzeciw tylko 
w  zakresie wymagań, które sam okre-
ślił w  siwz, oraz tych, które dotyczą 
terminu płatności. Trzeba jednak mieć 
na uwadze fakt, że nie jest możliwe ta-
kie uregulowanie wymagań umowy 

o  podwykonawstwo, aby wykluczyć 
wszelkie niedoskonałości tej umowy 
(chyba że  zamawiający dołączy wzór 
takiej umowy do  siwz, co  zresztą też 
wydaje się wątpliwe ze względu na na-
ruszenie swobody kontraktowej).
2. Informacje o umowach o podwyko-
nawstwo, których przedmiotem są  do-
stawy lub usługi – z  uwagi na  wartość 
lub przedmiot tych dostaw lub usług 
– niepodlegające obowiązkowi przed-
kładania zamawiającemu, jeżeli zama-
wiający określa takie informacje (będzie 
o tym mowa w dalszej części artykułu).
3. Procentową wartość ostatniej części 
wynagrodzenia za wykonanie umowy 
w  sprawie zamówienia na  roboty bu-
dowlane, jeżeli zamawiający określa taką 
wartość, zgodnie z art. 143a ust. 3 pzp.

W tym zakresie pzp nie daje dowol-
ności zamawiającemu i  wprost wska-
zuje górną granicę ostatniej części płat-
ności: nie może ona wynosić więcej niż 
10% wartości wynagrodzenia.

Zastrzeżenia do wzoru umowy 
o podwykonawstwo (roboty 
budowlane)
Przepisy wprowadzone nowelizacją 
nałożyły na  wykonawców obowiązek 
przedkładania zamawiającym wzo-
rów umów oraz poświadczonych kopii 
umów zawartych z  podwykonawcami 
na realizację zamówień, których przed-
miotem są roboty budowlane.

Zamawiający, w  terminie określo-
nym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 2 pzp 
(który powinien być wskazany w umo-
wie), zgłasza pisemne zastrzeżenia 
do  projektu umowy o  podwykonaw-
stwo, której przedmiotem są  robo-
ty budowlane, jeżeli – po  pierwsze 
– nie  spełnia ona wymagań opisanych 
w  siwz, a  po  drugie – gdy przewiduje 
termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy 
niż 30 dni od  dnia doręczenia wyko-
nawcy, podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie roboty 
budowlanej zleconej podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy. Daje 

Artykuł 143c ust. 5 pzp

W przypadku zgłoszenia uwag, 
o których mowa w ust. 4, w termi
nie wskazanym przez zamawiają
cego zamawiający może:
1)  nie dokonać bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli wyko
nawca wykaże niezasadność 
takiej zapłaty albo

2)  złożyć do depozytu sądowego 
kwotę potrzebną na pokrycie 
wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy 
w przypadku istnienia zasad
niczej wątpliwości zamawiają
cego co do wysokości należnej 
zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo

3)  dokonać bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonaw
cy lub dalszemu podwykonaw
cy, jeżeli podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty.
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to  zamawiającemu możliwość porów-
nania postanowień projektu z  wyma-
ganiami siwz dotyczącymi treści umów 
o  podwykonawstwo. Jest to  również 
obowiązek zamawiającego, stanowią-
cy element procedury badania i oceny 
ofert, a jego zaniechanie będzie podsta-
wą do  zaskarżenia decyzji zamawiają-
cego. Niezgłoszenie pisemnych zastrze-
żeń do przedłożonego projektu umowy 
o  podwykonawstwo, której przedmio-
tem są  roboty budowlane, w  terminie 
który „sam sobie” zamawiający określił, 
uważa się za akceptację projektu umo-
wy przez zamawiającego.

Sprzeciw do zawartej umowy 
o podwykonawstwo (roboty 
budowlane)
Wykonawca, podwykonawca lub dal-
szy podwykonawca zamówienia na ro-
boty budowlane przedkłada zamawia-
jącemu poświadczoną za zgodność 
z  oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmio-
tem są  roboty budowlane, w  termi-
nie 7 dni od dnia jej zawarcia. W myśl 
art.  143b ust.  6  pzp zamawiający ma 
możliwość zgłoszenia pisemnego 
sprzeciwu do zawartej umowy o pod-
wykonawstwo, której przedmiotem 
są  roboty budowlane. Zamawiający 
zgłasza sprzeciw do  takiej umowy, je-
żeli nie  spełnia ona wymagań okre-
ślonych w  siwz lub gdy przewiduje 
termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy 
niż 30 dni od  dnia doręczenia wyko-
nawcy, podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej 
podwykonawcy lub dalszemu pod-
wykonawcy roboty budowlanej (ana-
logicznie jak w  przypadku zgłaszania 
zastrzeżeń do  projektu tej umowy). 
Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu 
do  przedłożonej umowy o  podwyko-
nawstwo, której przedmiotem są robo-
ty budowlane, uważa się za akceptację 
umowy przez zamawiającego.

Weryfikacja zawartej  
umowy o podwykonawstwo  
(dostawy lub usługi)
W zamówieniach na roboty budowla-
ne, w których podwykonawstwo zwią-
zane jest ze  świadczeniem usług lub 
dostawą, ustawodawca nie przewidział 
obowiązku weryfikacji projektu umów 
o podwykonawstwo lub dalsze podwy-
konawstwo. W  tym zakresie art.  143b 
ust.  8  pzp przewiduje, że  wykonawca, 
podwykonawca lub dalszy podwyko-
nawca zamówienia na roboty budowla-
ne jest zobowiązany przedłożyć zama-
wiającemu poświadczoną za zgodność 
z  oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmio-
tem są dostawy lub usługi. Obowiązek 
ten należy spełnić w  terminie  7  dni 
od  dnia zawarcia takiej umowy. Przy 
czym obowiązek ten nie  dotyczy – 
po pierwsze – umów o podwykonaw-
stwo o  wartości mniejszej niż 0,5% 
wartości umowy w  sprawie zamó-
wienia publicznego, a  po  drugie – 
umów o  podwykonawstwo, których 

przedmiot został wskazany przez za-
mawiającego w  siwz jako niepodle-
gający takiemu obowiązkowi. Wyłą-
czenia te znajdują zastosowanie tylko 
wtedy, gdy wartość umowy o  podwy-
konawstwo jest równa lub mniejsza niż 
50 000  zł. Zatem wykonawca będzie 
zobowiązany przedłożyć zamawiające-
mu poświadczoną za zgodność z ory-
ginałem kopię zawartej umowy o pod-
wykonawstwo, której przedmiotem 
są dostawy lub usługi, jeśli jej wartość 
przekroczy 50 000  zł. Należy wspo-
mnieć, że  zamawiający może określić 
niższą wartość (niż 50 000 zł), od której 
będzie zachodził obowiązek przedkła-
dania umowy o podwykonawstwo.

Literalne brzmienie art. 143b ust. 9 pzp 
prowadzi do  wniosku, że  w  zamówie-
niach na  roboty budowlane, w  których 
podwykonawstwo związane jest ze świad-
czeniem usług lub dostawą, weryfika-
cja umów podwykonawczych przez 
zamawiającego sprowadza  się jedynie 
do  weryfikacji poprawności określe-
nia terminu zapłaty wynagrodzenia, 
a  w  zasadzie do  zbadania, czy  termin 
ten nie przekracza 30 dni od dnia dorę-
czenia wykonawcy, podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy dostawy lub usługi. Je-
śli termin ten jest przekroczony, to za-
mawiający informuje o tym wykonawcę 
i  wzywa go do  wprowadzenia zmian 
do tej umowy pod rygorem wystąpienia 
o zapłatę kary umownej.

Podwykonawca w zamówieniach
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Zmiana umowy
Zgodnie z  art.  143b ust.  10  pzp regu-
lacje zawarte w  ust.  1–9 stosuje  się 
odpowiednio do zmian umowy o pod-
wykonawstwo. Zatem w  przypadku 
zmiany umowy o  podwykonawstwo, 
dotyczącej zamówienia publicznego 
na  roboty budowlane, należy stoso-
wać odpowiednio przepisy w  sprawie 
zastrzeżeń do projektu umowy, sprze-
ciwu do zawartej umowy oraz weryfi-
kacji jej treści.

Kontrola płatności
Zgodnie z dodanym art. 143a pzp usta-
wodawca stawia warunki wypłaty wy-
nagrodzenia w stosunku do zamówień 
na  roboty budowlane, których termin 
wykonywania jest dłuższy niż 12 mie-
sięcy. Jeżeli wynagrodzenie za wyko-
nane roboty budowlane ma być płat-
ne przez zamawiającego w  częściach, 
to wykonawca otrzyma drugą i następ-
ne części należnego wynagrodzenia 
za odebrane roboty budowlane pod 
warunkiem, że  przedstawi dowody 
zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
podwykonawcom i  dalszym podwy-
konawcom, biorącym udział w realiza-
cji odebranych robót (art.  143a ust.  1 
pkt 1 pzp). Warto zauważyć, że obwa-
rowanie to nie dotyczy pierwszej części 
wynagrodzenia dla wykonawcy.

Jeżeli zamawiający wskazał, że za-
płata wynagrodzenia nastąpi w cało-
ści po  wykonaniu wszystkich robót 
budowlanych, to  jest on zobowiąza-
ny przewidzieć udzielanie zaliczek, 
przy czym udzielanie kolejnych za-
liczek przez zamawiającego wyma-
ga przedstawienia dowodów zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia pod-
wykonawcom i  dalszym podwyko-
nawcom, o których mowa w art. 143c 
ust.  1  pzp, biorącym udział w  reali-
zacji części zamówienia, za którą za-
liczka została wypłacona (art.  143a 
ust. 1 pkt 2 pzp).

Jeżeli wykonawca nie  przedstawi 
wszystkich dowodów zapłaty wy-
magalnego wynagrodzenia na  rzecz 

podwykonawców i  dalszych podwy-
konawców, to zamawiający wstrzymu-
je wypłatę należnego wynagrodzenia 
za odebrane roboty budowlane w czę-
ści równej sumie kwot wynikających 
z  nieprzedstawionych dowodów za-
płaty (art.  143a ust.  2 pkt  1  pzp). 
Identyczny mechanizm został prze-
widziany w  przypadku udzielania 
obligatoryjnych zaliczek przez zama-
wiającego – zamawiający wstrzymuje 
udzielenie kolejnej zaliczki w  części 
równej sumie kwot wynikających 
z  nieprzedstawionych dowodów za-
płaty (art. 143a ust. 2 pkt 2 pzp).

Ustawowe uwarunkowania wypłaty 
wynagrodzenia dla wykonawcy obligują 
zamawiającego do kontrolowania prze-
biegu realizacji umów o podwykonaw-
stwo. Mogą się zatem przyczynić do po-
wstania sytuacji, w  której wykonawca 
– chcąc uzyskać pełne lub częściowe 
wynagrodzenie – będzie zobowiązany 
uprzednio zapłacić podwykonawcom 
lub dalszym podwykonawcom pomimo 
braku gwarancji, że roboty budowlane, 
za które zapłaci, zostaną odebrane przez 
zamawiającego. To  z  kolei może spra-
wić, że  wykonawca będzie zmuszony 
do  poprawienia nieodebranych robót 
budowlanych na  własny koszt, gdyż 
podwykonawca lub dalszy podwyko-
nawca (po  uzyskanym pełnym wyna-
grodzeniu) odmówi poprawy wykona-
nych przez siebie robót.

Bezpośrednia płatność
Jeżeli wykonawca zamówienia na  ro-
boty budowlane uchyla  się od  obo-
wiązku zapłaty wynagrodzenia, to  za-
mawiający dokonuje bezpośredniej 
zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
(bez odsetek) przysługującego pod-
wykonawcy lub dalszemu podwyko-
nawcy, który zawarł zaakceptowaną 
przez zamawiającego umowę o  pod-
wykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub który zawarł 
przedłożoną zamawiającemu umowę 
o podwykonawstwo, której przedmio-
tem są  dostawy lub usługi. Uiszczone 

bezpośrednio wynagrodzenie doty-
czy wyłącznie należności powstałych 
po  zaakceptowaniu przez zamawiają-
cego umowy o podwykonawstwo, któ-
rej przedmiotem są roboty budowlane, 
lub po  przedłożeniu zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z  orygi-
nałem kopii umowy o  podwykonaw-
stwo, której przedmiotem są  dostawy 
lub usługi. Niewątpliwie omawiana 
nowelizacja gwarantuje zamawiające-
mu większy wpływ na treść i realizację 
umów łączących wykonawców z pod-
wykonawcami.

Pisemne uwagi dotyczące  
zasadności bezpośredniej  
zapłaty
Na mocy art. 143c ust. 4 pzp wykonaw-
ca zamówienia na  roboty budowlane 
może (w czasie ustalonym przez zama-
wiającego, ale nie  krótszym niż  7 dni 
od dnia doręczenia informacji) zgłosić 
pisemne uwagi dotyczące zasadności 
zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio 
na  rzecz podwykonawcy lub dalsze-
go podwykonawcy. Jest to  ustawowe 
uprawnienie wykonawcy, którego za-
mawiający nie  może ograniczyć. Za-
mawiający ma ustawowo przewidziane 
możliwości działania w  odpowiedzi 
na zgłoszone przez wykonawcę uwagi. 
Reguluje je art. 143c ust. 5 pzp. Wska-
zana tam (w punkcie 2) możliwość zło-
żenia odpowiedniej kwoty do depozy-
tu sądowego rodzi jednak obawę przed 
nadmiernym wykorzystywaniem przez 
zamawiających tej możliwości. Sąd po-
wszechny przyjmujący depozyt nie bę-
dzie bowiem badał, czy taka czynność 
jest zasadna, ani rozstrzygał meryto-
rycznego sporu między wykonawcą 
a podwykonawcą lub dalszym podwy-
konawcą, ani ustalał, któremu z  nich 
przysługuje prawo do sumy pieniężnej 
złożonej do depozytu. Sąd powszechny 
zweryfikuje jedynie formalne przesłan-
ki umożliwiające złożenie depozytu. 
Stąd też zachodzi obawa, że przepis ten 
będzie stanowił podstawę do  „zamra-
żania wynagrodzeń”. 
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