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DEFINICJA PODWYKONAWCY

Zgodnie z art. 2 pkt 9b Prawa zamówieƒ publicz-
nych przez poj´cie umowy o podwykonawstwo
nale˝y rozumieç umow´ w formie pisemnej
o charakterze odp∏atnym, której przedmiotem sà
us∏ugi, dostawy lub roboty budowlane stano-
wiàce cz´Êç zamówienia publicznego, zawartà
mi´dzy wybranym przez zamawiajàcego wyko-
nawcà a innym podmiotem (podwykonawcà),

a w przypadku zamówieƒ publicznych na roboty
budowlane tak˝e mi´dzy podwykonawcà a dal-
szym podwykonawcà lub mi´dzy dalszymi pod-
wykonawcami.

Kolejnym przepisem, który nale˝y przytoczyç
w kontekÊcie ustalania definicji podwykonawcy, jest
art. 36a ust. 1 – wykonawca mo˝e powierzyç wy-
konanie cz´Êci zamówienia podwykonawcy, oraz
art. 36b ust. – je˝eli zmiana albo rezygnacja z pod-
wykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powo∏ywa∏ si´, w celu wykazania spe∏-
niania warunków udzia∏u w post´powaniu, wyko-
nawca jest obowiàzany wykazaç zamawiajàcemu, i˝
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spe∏nia je w stopniu nie mniejszym ni˝
wymagany w trakcie post´powania o udzielenie za-
mówienia.
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Ze wskazanych przepisów wynika, i˝ za podwyko-
nawc´ w zamówieniach publicznych nale˝y uznaç
podmiot, z którym wykonawca wybrany przez zama-
wiajàcego zawar∏ umow´ pisemnà w celu powierze-
nia mu wykonania cz´Êci zamówienia w zamian za
wynagrodzenie, niezale˝nie od przedmiotu zamó-
wienia publicznego. Podwykonawcà b´dzie tak˝e
podmiot, z którym inny podwykonawca zamówienia
na roboty budowlane zawar∏ umow´ o dalsze pod-
wykonawstwo. Nale˝y zaznaczyç, i˝ zgodnie z zacy-
towanymi przepisami podwykonawstwo mo˝e, ale
nie musi ∏àczyç si´ z udost´pnieniem potencja∏u
przez podwykonawc´, w celu wykazania przez wyko-
nawc´ spe∏niania warunków udzia∏u w post´powa-
niu.

W praktyce podwykonawcami zazwyczaj sà mniejsze
lub specjalistyczne firmy, nieb´dàce w stanie samo-
dzielnie wykonaç ca∏ego zamówienia lub niedyspo-
nujàce odpowiednim doÊwiadczeniem, aby ubiegaç
si´ o jego uzyskanie. Cz´sto podwykonawcy sà
przedstawicielami jednego, konkretnego producenta
sprz´tu lub wyposa˝enia, na przyk∏ad producenta
zbiorników czy instalacji klimatyzacyjnych. Takie
podmioty niejednokrotnie sà wa˝nymi partnerami
du˝o wi´kszych przedsi´biorstw. Niemniej, nawet
mimo posiadania doskona∏ych relacji biznesowych
z wykonawcami starajàcymi si´ o udzielenie zamó-
wienia, mniejsze firmy cz´sto nie mogà wziàç udzia-
∏u w realizacji zamówienia ze wzgl´du na zapisy spe-
cyfikacji istotnych warunków zamówienia. Najcz´-
Êciej wynika to z nieobiektywnego, utrudniajàcego
uczciwà konkurencj´ opisu przedmiotu zamówienia
lub z zastrze˝enia braku mo˝liwoÊci udzia∏u podwy-
konawców w realizacji zamówienia przez zamawia-
jàcego.

ZASTRZE˚ENIE BRAKU MO˚LIWOÂCI
UDZIA¸U PODWYKONAWCÓW
W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 36a ust. 1 Pzp nale˝y uznaç,
i˝ zasadà obowiàzujàcà w post´powaniach
o udzielenie zamówienia publicznego jest do-
puszczalnoÊç powierzenia wykonania cz´Êci za-
mówienia podwykonawcom. Zgodnie z art. 36a
ust. 2 zamawiajàcy ma prawo zastrzec obowià-

zek osobistego wykonania przez wykonawc´
kluczowych cz´Êci zamówienia na roboty bu-
dowlane lub us∏ugi oraz prac zwiàzanych z roz-
mieszczeniem i instalacjà w ramach zamówienia
na dostawy. Odpowiedni zapis o dokonaniu ta-
kiego zastrze˝enia powinien zostaç umieszczo-
ny w siwz.

Skorzystanie przez zamawiajàcego z uprawnienia
do ograniczenia udzia∏u podwykonawców w reali-
zacji zamówienia jedynie utrudnia, ale nie zamyka
im drogi do udzia∏u w wykonaniu cz´Êci zamówie-
nia. Przede wszystkim zastrze˝enie osobistego wy-
konania zamówienia przez wykonawc´ nie jest sku-
teczne w zakresie, w jakim wykonawca powo∏uje
si´ na zasoby innego podmiotu, w celu wykazania
spe∏niania warunków udzia∏u w post´powaniu.
Przy czym powo∏ywanie si´ na zasoby podmiotów
trzecich jest uprawnieniem wykonawcy. Nie ma wy-
nikajàcych z przepisów prawa ograniczeƒ w tym za-
kresie. Wykonawca ma prawo powo∏aç si´ na przy-
k∏ad na doÊwiadczenie innego podmiotu, nawet je-
˝eli sam dysponuje odpowiednimi zasobami i by∏by
w stanie samodzielnie uzyskaç zamówienie. Ozna-
cza to, ˝e w stosunku do podmiotów, którzy spe∏-
niajà chocia˝ czeÊç warunków udzia∏u w post´po-
waniu, zamawiajàcy w praktyce nie ma mo˝liwoÊci
ograniczenia ich udzia∏u w post´powaniu jako pod-
wykonawców.

Zakres udost´pnienia potencja∏u zosta∏ okreÊlony
w Pzp i obejmuje wi´kszoÊç wymagaƒ, jakie zama-
wiajàcy stawia przed wykonawcami. Tak wi´c, je˝eli
zamawiajàcy wymaga wykazania si´ przez wyko-
nawców okreÊlonà zdolnoÊcià kredytowà (potencja-
∏em finansowym), wykonanymi robotami (potencja-
∏em doÊwiadczenia), posiadanym sprz´tem (poten-
cja∏em technicznym) lub dysponowaniem odpo-
wiednimi osobami (potencja∏em osobowym), stwa-
rza to mo˝liwoÊç omini´cia ewentualnego zakazu
podwykonawstwa.

Wielu podwykonawców jest jednak firmami na tyle
ma∏ymi lub na tyle specjalistycznymi, i˝ ich zasoby
b´dà niewystarczajàce do spe∏nienia chocia˝ jedne-
go wymagania zamawiajàcego. W takim wypadku
nie jest mo˝liwe uzyskanie statusu podwykonawcy,
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je˝eli zamawiajàcy zastrzeg∏ wykonanie zamówienia
lub jego cz´Êci dla wybranego wykonawcy. Niemniej
nawet w tym przypadku podmiot trzeci nie musi
rezygnowaç z faktycznego udzia∏u w realizacji zamó-
wienia, tyle ˝e nie jako podwykonawca, a jako inny
podmiot wykonujàcy Êwiadczenia na rzecz wyko-
nawcy.

W Êwietle najnowszej nowelizacji Pzp dotyczà-
cej podwykonawców jeszcze mniej intuicyjna
sta∏a si´ kwestia dotyczàca rozró˝nienia pomi´-
dzy podwykonawcà a na przyk∏ad dostawcà lub
producentem sprz´tu. Rozró˝nienie to bywa
cz´sto istotne ju˝ na etapie przygotowywania
oferty przez wykonawc´. O ile zamawiajàcy mo-
˝e ograniczyç uprawnienia wykonawcy do po-
wierzenia wykonania danej cz´Êci zamówienia
podwykonawcom, to nie posiada podobnych
mo˝liwoÊci w odniesieniu do pozosta∏ych pod-
miotów trzecich.

Istot´ ró˝nicy pomi´dzy podwykonawcami a innymi
podmiotami doskonale uchwycono w wyroku KIO
z dnia 18 lutego 2008 r.1: „nadinterpretacjà by∏oby
uto˝samianie poj´cia „podwykonawcy” z „producen-
tem sprz´tu”. Za podwykonawc´ nale˝y uznaç pod-
miot czy osob´, której wykonawca b´dzie powierza∏
(zleca∏) wykonanie okreÊlonej dostawy czy us∏ugi, na-
tomiast za producenta nale˝y uznaç osob´ lub przed-
si´biorstwo produkujàce jakieÊ dobra materialne (za:
S∏ownik wspó∏czesnego j´zyka polskiego, red. A. Si-
korska-Michalak, 2001). Producentem zatem jest ka˝-
dy podmiot, który produkuje okreÊlone towary w celu
ich sprzeda˝y na rynku. Stawianie znaku równoÊci
pomi´dzy podwykonawcà a producentem sprz´tu
w Êwietle przytoczonych definicji nie jest zasadne”.

Zgodnie z tezà przedstawionà w wyroku KIO
i wskazanà wczeÊniej definicjà podwykonawcy
nale˝y zauwa˝yç, i˝ kluczowà kwestià w ustale-
niu stosunku podwykonawstwa jest fakt, i˝ pod-
wykonawca, dzia∏ajàc na podstawie umowy
z wykonawcà, Êwiadczy us∏ugi bezpoÊrednio na
rzecz zamawiajàcego.

Tymczasem dowolny inny podmiot trzeci, tj. dostaw-
ca, producent, konsultant itp., wykonuje swoje

Êwiadczenia na rzecz wykonawcy. Taki podmiot co
do zasady pozostaje poza zakresem przepisów usta-
wy Pzp. Dlatego w istocie stosunki pomi´dzy takim
podmiotem a wykonawcà nie sà obj´te ˝adnà kon-
trolà ze strony zamawiajàcego.

Nie ma wàtpliwoÊci, i˝ zamawiajàcy mo˝e podejmo-
waç w post´powaniu o udzielenie zamówienia jedy-
nie czynnoÊci przewidziane w przepisach Pzp. Usta-
wodawca nie przyzna∏ zamawiajàcemu ˝adnych
uprawnieƒ co do badania stosunków wykonawcy
z innymi podmiotami poza podwykonawcami oraz
tymi podmiotami trzecimi, które udost´pniajà wyko-
nawcy swój potencja∏ w celu wykazania spe∏niania
warunków udzia∏u w post´powaniu.

Oznacza to, i˝ w praktyce jest mo˝liwe stworzenie
takiego stosunku prawnego, w ramach którego
podmiot trzeci b´dzie dostawcà zaopatrujàcym
wykonawc´ w niezb´dne produkty do wykonania
zamówienia, a ponadto to pracownicy dostawcy
b´dà zajmowali si´ instalacjà dostarczanych przez
dany podmiot urzàdzeƒ, nie naruszajàc przy tym
ustalonego przez zamawiajàcego ograniczenia pod-
wykonawstwa. OczywiÊcie takie rozwiàzanie mu-
si byç stosowane umiej´tnie i z ostro˝noÊcià, aby
nie doprowadziç do naruszenia zapisów siwz
i umowy o wykonanie przedmiotu zamówienia pu-
blicznego.

Nale˝y tak˝e zauwa˝yç, i˝ przysz∏ym podwykonaw-
com przed terminem otwarcia ofert przys∏ugujà de
facto dok∏adnie takie same uprawnienia jak wyko-
nawcom. Ograniczenie zakresu poj´cia wykonawcy
odbywa si´ sukcesywnie na kolejnych etapach post´-
powania. Na poczàtkowym etapie post´powania
przymiot ten przys∏uguje ka˝demu podmiotowi zain-
teresowanemu wykonaniem zamówienia. Oznacza
to, i˝ potencjalni podwykonawcy mogà staraç si´ do-
prowadziç do zmiany niekorzystnych dla siebie zapi-
sów poprzez: wnioskowanie o wyjaÊnienia treÊci spe-
cyfikacji, z∏o˝enie odwo∏ania lub z∏o˝enie informacji
do zamawiajàcego o naruszeniach prawa.
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Uprawnienie do udzielenia wyjaÊnieƒ treÊci specy-
fikacji pozostaje ca∏kowicie w sferze uprawnieƒ za-
mawiajàcego. Dlatego nawet uzasadnione wàtpli-
woÊci co do bezprawnego ograniczenia podwyko-
nawstwa mogà spotkaç si´ z odmowà ich zmiany.
Podobnie przekazanie zamawiajàcemu informacji
o naruszeniach prawa nie musi si´ wiàzaç z ˝adnà
reakcjà z jego strony. Zamawiajàcy b´dzie jedynie
zobowiàzany w∏àczyç takie pismo do akt post´po-
wania. Nie oznacza to, i˝ obie te metody nigdy nie
przynoszà korzystnych efektów i ˝e nie nale˝y ich
stosowaç.

Wniesienie odwo∏ania do KIO jest byç mo˝e sku-
teczniejsze, ale za to obarczone ryzykiem poniesie-
nia kosztów w przypadku, gdyby twierdzenia co do
bezprawnoÊci ograniczenia zakresu podwykonaw-
stwa okaza∏y si´ bezpodstawne. Trudno tak˝e
w tym zakresie o wydanie jakiejÊ ogólnej rekomen-
dacji co do zasadnoÊci dochodzenia swoich praw za
pomocà tego Êrodka ochrony prawnej, gdy˝ nowe
przepisy o podwykonawstwie obowiàzujà dopiero
od 24 grudnia 2013 r. i w zwiàzku z tym nie wy-
kszta∏ci∏a si´ jeszcze linia orzecznicza na ich podsta-
wie.

OGRANICZENIE KONKURENCJI
WZGL¢DEM PODWYKONAWCÓW

Niejednokrotnie przedsi´biorca oferujàcy swoje
us∏ugi wykonawcom nie b´dzie móg∏ uczestni-
czyç w wykonaniu zamówienia jako podwyko-
nawca nie ze wzgl´du na narzucone ogranicze-
nia, ale ze wzgl´du na opis przedmiotu zamó-
wienia lub spe∏niania warunków udzia∏u w po-
st´powaniu. Wielu przedsi´biorców oferuje wy-
konanie instalacji konkretnego producenta lub
specjalizuje si´ w ich wykonaniu w danej tech-
nologii i nie ma mo˝liwoÊci zaoferowania szer-
szego zakresu Êwiadczeƒ.

Pewne ograniczenie zakresu podmiotów, które b´dà
mog∏y uczestniczyç w realizacji zamówienia ze
wzgl´du na konkretne wymagania techniczne, jest
naturalne. Nale˝y zauwa˝yç, i˝ zamawiajàcemu
przys∏uguje prawo opisania przedmiotu zamówienia
czy ustalenia warunków udzia∏u w post´powaniu

i kryteriów oceny ofert zgodnie z jego potrzebami.
Nie mo˝na zmusiç zamawiajàcego do zakupu towa-
rów, us∏ug bàdê monta˝u urzàdzeƒ, które nie odpo-
wiadajà jego potrzebom. Na przyk∏ad kuriozalne
by∏oby zmuszanie szpitala do zakupu sprz´tu dia-
gnostycznego w przestarza∏ej technologii lub za-
mawiajàcego zajmujàcego si´ transportem towarów
do zakupu pojazdów przystosowanych jedynie do
transportu osób. Istotne jest, aby ze specyfikacji nie
wynika∏ konkretny produkt, którego oczekuje zama-
wiajàcy.

Z drugiej strony zamawiajàcy nie mo˝e opisaç
przedmiotu zamówienia w sposób, który móg∏-
by utrudniaç uczciwà konkurencj´. Oznacza to,
˝e opis ten powinien zostaç dokonany za pomo-
cà jasnych sformu∏owaƒ technicznych uzasad-
nionych potrzebami zamawiajàcego.

Ponadto, przy ocenie wp∏ywu danych zapisów na
ograniczenie uczciwej konkurencji bada si´ nie tyl-
ko sytuacj´ wykonawców, ale tak˝e, co do zasady,
nie mo˝na dopuÊciç do sytuacji, w której na przy-
k∏ad przedmiot dostaw czy materia∏y do wykonania
konkretnych robót b´dà musia∏y pochodziç od jed-
nego konkretnego producenta. Fakt, i˝ zaw´˝enie
kr´gu producentów mo˝e stanowiç naruszenie
uczciwej konkurencji potwierdza na przyk∏ad wy-
rok Krajowej Izby Odwo∏awczej z dnia 23 marca
2012 r.2: „naruszenie zasady uczciwej konkurencji
mo˝e byç wynikiem zarówno takiego opisu przed-
miotu, w ramach którego zestawienie poszczegól-
nych cech b´dzie wskazywa∏o na jednego produ-
centa”.

Do naruszenia zasad uczciwej konkurencji dojdzie
równie˝ w przypadku, gdy zamawiajàcy b´dzie
w sposób nieuzasadniony preferowa∏ wykonanie
przedmiotu zamówienia w konkretnej technologii.
PodkreÊlenia jednak wymaga fakt, i˝ muszà to byç,
po pierwsze, wymagania nieuzasadnione, po drugie,
na rynku muszà istnieç inne mo˝liwoÊci wykonania
danego Êwiadczenia w pe∏ni odpowiadajàce potrze-
bom zamawiajàcego.

www.zamowieniapublicznedoradca.pl
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W sytuacjach opisanych powy˝ej potencjalnym pod-
wykonawcom przys∏ugujà wspomniane ju˝ upraw-
nienia, tj. wniosek o wyjaÊnienia treÊci specyfikacji,
poinformowanie zamawiajàcego o naruszeniach pra-
wa oraz wniesienie odwo∏ania do KIO. Jednak w od-
niesieniu do ograniczenia konkurencji sytuacja
w przypadku wniesienia odwo∏ania jest bardziej kla-
rowna. Przed Krajowà Izbà Odwo∏awczà odwo∏ujàcy
musi jedynie wykazaç, i˝ ma interes w uzyskaniu za-
mówienia i na skutek bezprawnych dzia∏aƒ zama-
wiajàcego móg∏by ponieÊç szkod´, a stawiane przez
zamawiajàcego warunki doprowadzà lub mogà do-
prowadziç do naruszenia zasad uczciwej konkurencji.

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwo∏awczej
z dnia 27 wrzeÊnia 2013 r.3 „dostrzec trzeba, ˝e w ra-
zie stwierdzenia, ˝e opis przedmiotu zamówienia
stanowi ograniczenie konkurencji, to na zamawiajà-
cym spoczywa ci´˝ar dowodu, ˝e jego potrzeby uza-
sadniajà owo ograniczenie. To on bowiem ze swoich
twierdzeƒ wywodzi skutek prawny w postaci uzna-
nia, ˝e opis przedmiotu zamówienia odpowiada pra-
wu”. Niestety, z∏o˝enie odwo∏ania wià˝e si´ kosztami
niejednokrotnie przekraczajàcymi bud˝et mniej-
szych przedsi´biorstw.

Wobec powy˝szego nale˝y uznaç, i˝ sytuacja,
w której dany podmiot nie mo˝e wziàç udzia∏u

w realizacji zamówienia ze wzgl´du na kryteria
zastosowane przez zamawiajàcego, jest du˝o
trudniejsza od sytuacji, w której zosta∏ wy∏àczo-
ny udzia∏ podwykonawców.

Co gorsza, w praktyce zamówieƒ publicznych
w∏aÊciwie nie zdarza si´, aby podwykonawcy ak-
tywnie dà˝yli do zachowania swoich praw. Wià˝e
si´ to z jednej strony z wysokim sformalizowaniem
procedury udzielania zamówieƒ publicznych,
a z drugiej z brakiem odpowiedniej wiedzy wÊród
samych podmiotów zainteresowanych uczestnicze-
niem w wykonaniu zamówienia jako podwyko-
nawca.

O ile uproszczenie procedur pozostaje w gestii
ustawodawcy, to szerzenie wiedzy wÊród pod-
wykonawców o ich uprawnieniach jest rolà za-
równo zamawiajàcych, jak i specjalistów zajmu-
jàcych si´ Prawem zamówieƒ publicznych. Kolej-
ne podmioty partycypujàce w rynku zamówieƒ
publicznych, uzyskujàce referencje i nabierajàce
doÊwiadczenia z pewnoÊcià korzystnie wp∏yn´-
∏yby na jego dalszy rozwój.

3 KIO 2197/13.
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