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Słusznie więc ustawodawca unijny, a w jego 
następstwie ustawodawca krajowy, przy ostat-
niej dużej nowelizacji ustawy Pzp, która miała 
miejsce w dniu 22 czerwca 2016 r., poczynił 

starania, aby doprecyzować kwestię związane z doborem 
podwykonawców. Zmiany z jednej strony idą w kierunku 
maksymalnego zabezpieczenia interesów zamawiających, 
z drugiej dążą do zachowania istoty powyższej zasady,  
tj. swobodnego doboru podwykonawców, tak aby nie stała 
się ona martwym narzędziem w rękach wykonawców. 

Weryfikacja wykonawców
Za całkowicie zrozumiałe należy uznać dotychczasowe 
obawy zamawiających, że wybierając wykonawców w prze-
prowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne, 
nie mieli realnego wpływu na dobór podwykonawców. 
To niejednokrotnie niweczyło cel ustawy, jakim było i jest 
zweryfikowanie wykonawców pod kątem ich uprawnień, 
umiejętności, doświadczenia, a także rzetelności i profesjo-
nalizmu, podczas gdy wykonanie większości, a w skrajnych 
przypadkach niemal całego zamówienia, leżało w rękach 
nieznanych i niezweryfikowanych podmiotów. 

Sytuacje te pozwalały czynić ze wspomnianych oficjalnych 
wykonawców tzw. słupy, które ponosiły, co prawda, ciężar 
odpowiedzialności za realizację zamówienia, lecz w żaden 
sposób nie dawały możliwości wyboru wiarygodnego  
– faktycznego realizatora zamówienia. Co więcej, podwy-
konawstwo zapewniało doskonałe przykrycie nierzetelnym 
podmiotom, które, wystawiając nowego wykonawcę „słupa”, 

JAK DOPRECYZOWAĆ  
UDZIAŁ PODWYKONAWCÓW
Niezmienną zasadą na gruncie ustawy – Prawo zamówień publicznych jest 
możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, jako 
faktycznemu realizatorowi zamówienia, który nie jest stroną stosunku obliga-
cyjnego z zamawiającym. 

w dalszym ciągu realizowały zamówienia publiczne, bez 
narażania się na możliwość wykluczenia z innych postępowań.

 
 
Przed nowelizacją Pzp zamawiający był jedynie upraw-
niony do żądania informacji o części zamówienia zlecanej 
podwykonawcom lub podania ich nazw (firm), natomiast 
identyfikacji podwykonawców mógł oczekiwać jedynie 
w przypadku, gdy wykonawca korzystał z potencjału 
tych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu. 

 
Zgodnie z art. 36b ust. 1 Pzp zamawiający mógł zweryfiko-
wać takiego podwykonawcę pod kątem spełniania warun-
ków udziału określonych w dawnym art. 22 ust. 1 Pzp, a na 
podstawie poprzedniego rozporządzenia w sprawie rodzaju 
dokumentów mógł żądać także oświadczeń i dokumentów 
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia – ale 
tylko wtedy, gdy podmiot użyczający potencjał brał udział 
w realizacji zamówienia. 

Co więcej, deklaracja korzystania ze wsparcia podwykonaw-
ców miała, co do zasady, charakter informacyjny, w stosunku 
do której istniała możliwość zmiany lub rezygnacji z tego 
wsparcia. Wykonawca, rezygnując z podwykonawcy, na 
którego zasoby powoływał się w postępowaniu, zobowią-
zany był wskazać innego podwykonawcę lub samodziel-
nie wykazać warunki udziału w postępowaniu. Ustawa 
nie formułowała natomiast żadnych wymogów co do 

 
 

Art. 36b  
ust. 1 Pzp
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możliwości zmian podmiotów będących podwykonawcami 
nieużyczającymi swojego potencjału. 

Obowiązek bez sankcji
Kwestie zmiany wskazanych podwykonawców w ofercie 
zazwyczaj znajdowały swoje uregulowania w umowach 
w sprawie zamówień publicznych, jednak poza przypadkami 
zamówień na roboty budowlane uregulowania te zazwy-
czaj pozawalały na swobodną wymianę podwykonawców 
i były ustalane zgodnie z zasadą wynikającą z art. 3531 k.c. 

Obecnie zamawiający dysponują szeregiem instrumen-
tów pozwalających na szerszą weryfikację podmiotową 
podwykonawców, i to nie tylko tych, którzy są jedno-
cześnie podmiotami trzecimi udostępniającymi swój 
potencjał. Na zamawiających nałożono obowiązek 
żądania od wykonawców informacji na temat podwy-
konawców i powierzonego im zakresu zamówienia, 
w tym także firm podwykonawców – niezależnie od 
tego, czy są to podmioty, na potencjale których polega 
wykonawca. 

W konsekwencji wykonawcy zobowiązani są podać powyż-
sze informacje, ustawodawca bowiem zrezygnował w tym 
zakresie jedynie z możliwości ich żądania. Problem polega 
jednak na tym, że: 

 
 
mimo wyraźnej zmiany idącej w kierunku obligatoryjnego 
powzięcia informacji o podmiotach uczestniczących 
w realizacji zamówienia, ustawodawca nie wskazuje 
sankcji, która wiązałaby się z brakiem podania takich 
informacji. 

 
Podobnie też problematyczne okazuje się jednoznaczne 
określenie momentu, w którym takie oświadczenie powinno 
być złożone. 

Biorąc pod uwagę systematykę ustawy Pzp, należałoby 
przyjąć, że informacja o podwykonawcach powinna zna-
leźć się w ofercie wykonawców. Ustawodawca wyraźnie 
rozróżnia etap prowadzenia postępowania od etapu reali-
zacji zamówienia i dodatkowo w art. 36ba Pzp reguluje 
kwestie zmiany podwykonawców na tym drugim etapie. 

Spora część zarówno doktryny, jak i judykatury przychyla 
się obecnie do stanowiska, że żądanie wskazania nazwy 
lub firm podwykonawców, ich adresów oraz zakresu 
powierzonych im zadań winno nastąpić na późniejszym 
etapie niż etap składania ofert. Wciąż nierozstrzygnięte 
pozostaje jednak zasadnicze pytanie – kiedy?

Na marginesie dodać należy, iż stanowisko to wydaje się  
o tyle wątpliwe, że żaden przepis ustawy nie przewiduje 
procedury uzupełnienia informacji w zakresie pod- 
wykonawstwa na późniejszym etapie niż składanie ofert. 
Informacja ta nie mieści się w katalogu dokumentów 
i oświadczeń składanych na potwierdzenie warunków i brak 
podstaw do wykluczenia, wątpliwe jest jej uzupełnienie 
w ramach art. 87 ust. 1a Pzp jako informacji dodatkowych, 
gdyż niedopuszczalne jest dokonywanie istotnych zmian 
w treści ofert.

Orzecznictwo KIO
Kwestia istotności informacji w zakresie podwykonaw-
stwa budziła liczne dyskusje jeszcze przed nowelizacją 
przepisów ustawy Pzp, na kanwie których ukształtowało 
się dość niejednolite orzecznictwo Izby. Z jednej strony 
informacje w przedmiotowym zakresie traktowane były 
jako elementy nieistotne oferty, które, co do zasady, mogły 
ulec zmianie na każdym etapie postępowania, a także po 
podpisaniu umowy. Pojawiły się też stanowiska, zgodnie 
z którymi niewskazanie podwykonawstwa w ofercie było 
traktowane jako uchybienie prowadzące do odrzucenia 
oferty, zwłaszcza gdy zobowiązanie oferenta było ściśle 
uzależnione od udziału podwykonawcy. 

W nawiązaniu do powyższego, w wyroku Krajowej Izby 
Odwoławczej z dnia 26 stycznia 2016 r., sygn. akt: KIO 
2826/15, Izba: (…) podzieliła stanowisko przystępującego I., 
że oświadczenie o udziale podwykonawców jest oświadcze-
niem wiedzy, ma jedynie walor informacyjny, a brak podania 
tej informacji nie wywołuje żadnych negatywnych skutków 
prawnych. Nawet zmiana takiego oświadczenia w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia, nie jest istotną 
zmianą treści oferty. W analizowanym stanie faktycznym nie 
doszło jednak do jakiejkolwiek zmiany treści oferty, bowiem 
w ofercie brak było oświadczenia w zakresie udziału pod-
wykonawców. Stanowisko co do dopuszczalności złożenia 
oświadczenia o udziale podwykonawców w wyniku wyjaśnień 
treści oferty jest tym bardziej zasadne, jeśli weźmie się pod 
uwagę okoliczność, że zamawiający w SIWZ nie ograniczył 
zakresu, jaki może być powierzony podwykonawcy.

Przeciwne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła 
natomiast w wyroku z dnia 7 marca 2016 r., sygn. akt: 
KIO 221/16:

Reasumując, Izba stwierdza, że oświadczenie złożone w ofer-
cie co do podwykonawstwa nie ma waloru informacyjnego, 
ale stanowi istotny element oferty, albowiem tak jak w tym 
przypadku udział podwykonawcy warunkuje możliwość 
i prawidłowość wykonania zamówienia. Oświadczenie 
o wykonaniu zamówienia bez udziału podwykonawców 
jest wiążące dla zamawiającego. Z tego też względu, 

 
 

Art. 3531 

k.c.

 
 

Art. 36ba  
Pzp

 
 

Art. 87  
ust. 1a Pzp
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co do zasady, nie jest możliwe stosowanie trybu art. 87  
ust. 1  Pzp, przewidzianego do wyjaśniania treści oferty, do 
dokonywania zmiany czy też uzupełnienia oferty w zakresie 
udziału podwykonawcy w realizacji zamówienia, ponieważ 
ustalenia w takim zakresie mogłyby być postrzegane jako 
niedopuszczalne negocjacje dotyczące oferty i prowadzące 
do nieuprawnionej zmiany jej treści. Mając na uwadze 
powyższe okoliczności, złożoną ofertę ocenić należało jako 
podlegającą odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 
Pzp w zw. art. 87 ust. 1 tej ustawy oraz w zw. z art. 387 k.c.

Problem wydaje się nierozwiązany do dziś, choć jeśli 
uwzględni się najnowsze orzecznictwo Izby, wyraźna 
staje się tendencja do traktowania oświadczeń o pod-
wykonawcach jako mających wyłącznie walor informa-
cyjny, niepodanie ich nie stanowi niezgodności treści  
oferty z treścią SIWZ i podstawy do jej odrzucenia na mocy  
art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. 

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia  
4 kwietnia 2017 r., sygn. akt: KIO 534/17; KIO 540/17: Nie 
było podstaw do odrzucenia ofert wykonawców z powodu 
braku podania nazw podwykonawców. Oferta podlega 
odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp wyłącznie  
wówczas, gdy jej treść nie odpowiada treści SIWZ. Aby 
odrzucić ofertę w związku z brakiem podania nazw pod-
wykonawców, zamawiający musiałby tak ukształtować treść 
SIWZ, aby wskazanie nazw podwykonawców stanowiło 
treść oferty. W tym przypadku nie miało to w ocenie składu 
orzekającego miejsca.

Podobnie w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 
22 lutego 2017 r., sygn. akt: KIO 234/17: Izba podzie-
liła stanowisko, że oświadczenie o podwykonawcach, 
wymagane na skutek żądania zamawiającego wynikają-
cego z art. 36b ust. 1 Pzp, mającego odzwierciedlenie  
w art. 71 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. (…) nie sta-
nowi treści oferty w rozumieniu art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp –  
tj. merytorycznej treści zobowiązania wykonawcy ofero-
wanego w odpowiedzi na opisany przez zamawiającego 
w SIWZ przedmiot zamówienia. Nie jest to więc oświad-
czenie woli, o jakim stanowi przepis art. 66 § 1 Kodeksu 
cywilnego w zw. z art. 14 Pzp. 

Interesujący jest również wyrok Krajowej Izby Odwoławczej 
z dnia 13 lutego 2017 r., sygn. akt: KIO 192/17, w którym Izba 
całkowicie wyeliminowała informacje o podwykonawcach na 
etapie składania ofert, wskazując: Ewentualne ograniczenie 
wykonawców – w zakresie swobody doboru podwykonawstwa 
(podania nazw, firm podwykonawców) – możliwe jest tylko 
na etapie realizacji zamówienia, gdyż niewątpliwie podwyko-
nawstwo dotyczy właśnie tej fazy postępowania o udzielenie 
zamówienia i samo podwykonawstwo (podanie nazw, firm pod-
wykonawców) w świetle znowelizowanych przepisów ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  
(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) ma charakter wtórny. 
Istotne znaczenie ma treść oferty, w rozumieniu opisu 
i wskazania zakresu zobowiązania, które wykonawca na sie- 
bie przyjmuje i które zaciąga. Wobec powyższego informa- 
cje dotyczące podwykonawstwa – podania ich nazw, firm – nie  
stanowią treści oferty w rozumieniu przepisów art. 87 i 89 Pzp.

W dyrektywach unijnych
Miękkie podejście orzecznictwa do kwestii podwykonawstwa 
dziwi o tyle, że zmiany legislacyjne związane z dostosowa-
niem polskiego systemu zamówień do dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. 
w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 
2004/18/WE poszły w kierunku bardziej rygorystycznego 
niż dotychczas badania proponowanych podwykonawców. 

 
 
Zgodnie z motywem 105 preambuły do nowej dyrektywy 
państwa członkowskie powinny mieć możliwość podjęcia 
dalej idących środków, np. rozszerzyć obowiązki związane 
z przejrzystością, umożliwić bezpośrednie płatności na 
rzecz podwykonawców bądź umożliwić instytucjom 
zamawiającym sprawdzenie, czy podwykonawcy 
nie znajdują się w jednej z sytuacji uzasadniających 
wykluczenie wykonawców, lub nałożyć na instytucje 
zamawiające wymóg sprawdzenia tego. 

 
W przypadku zastosowania takich środków wobec pod-
wykonawców należy zapewnić spójność z przepisami 
odnoszącymi się do głównych wykonawców tak, by poja-
wienie się obowiązkowej podstawy wykluczenia pociągało 
za sobą obowiązek głównego wykonawcy zastąpienia 
danego podwykonawcy.

Co prawda, ustawodawca unijny w art. 71 ust. 2 wspo-
mnianej dyrektywy pozostawił polskiemu ustawodawcy 
swobodę, wskazując: W dokumentach zamówienia instytu-
cja zamawiająca może wymagać albo zostać zobowiązana 
przez państwo członkowskie do żądania od oferenta, aby 
wskazał on w swojej ofercie ewentualną część zamówienia, 

 
 
Art. 89 ust. 1 

pkt 2 Pzp

Na zamawiających nałożono obowiązek 
żądania od wykonawców informacji na 

temat podwykonawców i powierzonego 
im zakresu zamówienia, w tym także firm 

podwykonawców – niezależnie od tego,  
czy są to podmioty, na potencjale których 

polega wykonawca. 



16 Monitor Zamówień Publicznych

Podsumowanie

Zdaniem eksperta

której wykonanie zamierza zlecić osobom trzecim w ramach 
podwykonawstwa, a także aby podał ewentualnych propo-
nowanych podwykonawców.

W przepisach krajowych
W polskiej ustawie przewidziano jednak obowiązek żądania 
tych informacji przez zamawiających. Podobnie też, jako 
bardziej rygorystyczną, należy ocenić możliwość weryfikacji 
podwykonawców nieużyczających swojego potencjału pod 
kątem istnienia przesłanek do ich wykluczenia. 

W kwestii terminu żądania podania informacji o podwy-
konawcach dyrektywa wskazuje wprost, że tym terminem 
jest moment składania ofert. Ponieważ informacje te są 
„żądane”, a nie możliwe do podania, to zamawiający 
zgodnie z ustawą winien je egzekwować, stosując odpo-
wiedni rygor. Tym rygorem mogłoby być potraktowanie 
oferty jako niezgodnej z wymaganiami zamawiającego, 
a tym samym podlegającej odrzuceniu na podstawie  
art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. 

Niemniej jednak, o czym wspomniano wyżej, skutecznie 
uniemożliwia to aktualna linia orzecznicza Krajowej Izby 
Odwoławczej, pozostawiając na domiar złego niejasną 
sytuację zamawiających. Otóż podkreślić należy, iż zama-
wiający, mając wyrok uwzględniający odwołanie, tj. naka-
zujący przywrócić do postępowania odrzuconą z powodu 
niezgodności z SIWZ ofertę, nie bardzo wie, czy ma dalej 
egzekwować obowiązek wskazania podwykonawcy, a jeżeli 
tak, to kiedy i pod jaką sankcją.

Jeżeli przyjmie się stanowisko, które stało się ostatnio dość 
powszechne w orzecznictwie Izby, chociaż w swej istocie 
nie odpowiada uregulowaniom dyrektywy, i ustali się, że 
informacji tych można żądać na dalszych etapach postę-
powania, to należy dokładnie określić ten czas. Najrozsąd-
niejszy wydaje się etap realizacji umowy, kiedy wykonawcy 
faktycznie wiedzą już i kierują do realizacji zamówienia 
konkretnych podwykonawców. Pozostaje jednak pytanie, 
czy tego oczekiwał ustawodawca, przewidując dodatkowy 
przepis, tj. art. 36ba Pzp odnoszący się tylko do tego etapu 
i powielający możliwość żądania odpowiednich informacji 
w zakresie podwykonawstwa podczas realizacji umowy. 

Uwzględniając jednak systematykę ustawy i wytyczne dyrek-
tywy, należy stwierdzić, że takie stanowisko jest co najmniej 
ominięciem problematycznych przepisów, powodującym 
też nierówność w traktowaniu wykonawców. Zakładając 
hipotetycznie, że jedni z wykonawców podadzą nazwy 
konkretnych podwykonawców i zakres powierzonych im 
działań, a zamawiający zweryfikuje ich negatywnie, wów-
czas już na etapie badania i oceny ofert wykonawca będzie 
musiał wskazać innego podwykonawcę lub zrezygnować 
z powierzenia mu części zadań. Wiąże się to, w najdalej 
idącej konsekwencji, z ryzykiem wykluczenia z postępowania, 
a nawet zatrzymaniem wadium, np. w sytuacji nieprzedłożenia 
uzupełnionych dokumentów lub oświadczeń na wezwanie 
zamawiającego. 

W przypadku zaś niepodania informacji o podwyko-
nawcach w ofercie, lecz dopiero po podpisaniu umowy, 
wykonawca nie naraża się na takie sankcje, a weryfikacja 
jego podwykonawców odbywa się na etapie realizacji 
umowy, kiedy zamawiającego wiąże stosunek obligacyjny 
z wykonawcą i nie ma już środków dyscyplinujących 
wykonawców, poza przypadkami mniej lub bardziej szcze-
gółowo uregulowanych kar umownych. 

Zapisy umów często nie przewidują żadnych sankcji z tytułu 
realizacji zamówienia przez podwykonawców niespełnia-
jących warunków udziału, w tym przesłanek wykluczenia, 
lub skierowania do realizacji zamówienia podmiotów 
wcześniej niezgłoszonych zamawiającemu. Oczywiście 
przypadki te należy analizować w oderwaniu od zamówień 
na roboty budowlane, co do których przepisy ustawy Pzp 
i Kodeksu cywilnego wprost regulują obowiązek przedkła-
dania projektów, a następnie umów podwykonawczych, 
co jest istotne z punktu przyszłych rozliczeń. 

 
 
Zamawiający w projektach umów w pozostałych pos- 
tępowaniach przewidują zazwyczaj możliwość zmiany 
podwykonawców, procedurę udzielania zgody na 
zawarcie umowy z podwykonawcą oraz odmowę jej 
udzielenia bez podania uzasadnienia, ale nie wynika 
to z przepisów prawa, poza przypadkiem możliwości 
weryfikacji przesłanek wykluczenia zgodnie z nowym 
art. 36ba Pzp. Procedura ta na etapie umowy może być 
stosowana wielokrotnie aż do skutku, kiedy wykonawca 
wskaże właściwego podwykonawcę. Pytanie, czy takie 
same cierpliwe podejście i wielokrotne wzywanie wyko-
nawcy do zmiany zaproponowanego podwykonawcy 
powinno mieć miejsce na etapie badania ofert, a więc 
prowadzenia postępowania, które w swojej istocie ma 
być sprawne i zmierzać do jak najszybszego wyboru 
właściwego wykonawcy. 

 
 
Art. 89 ust. 1 

pkt 2 Pzp

Spora część zarówno doktryny, jak  
i judykatury przychyla się obecnie do 

stanowiska, że żądanie wskazania nazwy 
lub firm podwykonawców, ich adresów oraz 

zakresu powierzonych im zadań winno 
nastąpić na późniejszym etapie niż  

etap składania ofert


