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Warszawa, 12 czerwca 2018 r. 

 

Stanowisko Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych 

w sprawie obowiązywania znowelizowanego art. 6471 kodeksu cywilnego  

w umowach o wykonanie zamówienia publicznego 

 

Ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia 

wierzytelności (Dz.U. z 2017 r. poz. 933) dokonano nowelizacji art. 6471 kodeksu cywilnego (dalej jako 

KC) nadając mu następujące brzmienie: 

Art.  6471.   

§  1.  Inwestor odpowiada solidarnie z wykonawcą (generalnym wykonawcą) za zapłatę wynagrodzenia 

należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, których szczegółowy 

przedmiot został zgłoszony inwestorowi przez wykonawcę lub podwykonawcę przed przystąpieniem do 

wykonywania tych robót, chyba że w ciągu trzydziestu dni od dnia doręczenia inwestorowi zgłoszenia 

inwestor złożył podwykonawcy i wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robót przez 

podwykonawcę. 

§  2.  Zgłoszenie, o którym mowa w § 1, nie jest wymagane, jeżeli inwestor i wykonawca określili w 

umowie, zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, szczegółowy przedmiot robót 

budowlanych wykonywanych przez oznaczonego podwykonawcę. 

§  3.  Inwestor ponosi odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia w wysokości 

ustalonej w umowie między podwykonawcą a wykonawcą, chyba że ta wysokość przekracza wysokość 

wynagrodzenia należnego wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika 

odpowiednio ze zgłoszenia albo z umowy, o których mowa w § 1 albo 2. W takim przypadku 

odpowiedzialność inwestora za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokości 

wynagrodzenia należnego wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika 

odpowiednio ze zgłoszenia albo z umowy, o których mowa w § 1 albo 2. 

§  4.  Zgłoszenie oraz sprzeciw, o których mowa w § 1, wymagają zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

§  5.  Przepisy § 1-4 stosuje się odpowiednio do solidarnej odpowiedzialności inwestora, wykonawcy i 

podwykonawcy, który zawarł umowę z dalszym podwykonawcą, za zapłatę wynagrodzenia dalszemu 

podwykonawcy. 

§  6.  Postanowienia umowne sprzeczne z treścią § 1-5 są nieważne. 

Jednocześnie powołana ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia 

wierzytelności dokonała istotnej zmiany przepisów kolizyjnych w zakresie odpowiedzialności inwestora 
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za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom zamówienia na roboty budowlane: zmieniono 

treść art. 143c ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych Dz.U. t.j. z 2017 

r. poz. 1579) (dalej jako PZP).  

Art. 143c ust. 8 PZP obowiązujący do dnia 31 maja 2017 r. 

Przepisy art. 143a-143d nie naruszają praw i obowiązków zamawiającego, wykonawcy, 

podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 

Art. 143c ust. 8 PZP obowiązujący od dnia 1 czerwca 2017 r. 

Do solidarnej odpowiedzialności zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

Nowelizacja ta w istotny sposób zmieniła sposób interpretacji wzajemnych relacji art. 6471 KC oraz art. 

143b – art. 143d PZP. Na tle stosowania obu przepisów dochodziło do istotnych sporów i rozbieżności 

interpretacyjnych, w szczególności na tle znaczenia zastosowania procedury dokonywania zgłoszenia 

podwykonawców wynikającej z art. 143b PZP dla powstania odpowiedzialności solidarnej 

zamawiającego. Wyrazem tego był między innymi wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 29 

września 2017 r., w którym czytamy, że wyrażenie przez zamawiającego zgody na projekt umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, oraz niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu 

wobec przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, powoduje 

powstanie odmiennych, dodatkowych skutków prawnych w postaci powstania uprawnienia 

zamawiającego do dokonywania bezpośredniej zapłaty wykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, z jednoczesnym prawem do potrącenia wypłaconych kwot z wynagrodzenia 

należnego wykonawcy (art. 143c ust. 6 p.z.p.) oraz uprawnienia zamawiającego do odstąpienia od 

umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku wystąpienia konieczności wielokrotnego 

dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczności 

dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia 

publicznego (art. 143c ust. 7 p.z.p.). Innymi słowy – w ocenie sądu – niezastosowanie procedury z art. 

143b PZP mogło mieć jedynie takie znacznie, że zamawiający np. nie mógłby odstąpić od umowy z 

(generalnym) wykonawcą np. w przypadku konieczności wielokrotnej bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia należnego podwykonawcom (w sytuacji uchylania się przez zobowiązanego do zapłaty 

generalnego wykonawcy) w trybie art. 143c ust. 7 PZP. Według zwolenników stanowiska wyrażonego 

w powołanym wyroku, zamawiający odpowiadał solidarnie za zapłatę wynagrodzenia wobec 

podwykonawcy, także w przypadku niezastosowania procedury z art. 143b PZP, o ile został zgłoszony 

jako podwykonawca na podstawie art. 6471 KC.  Do takich wniosków mogła skłaniać treść art. 143c ust. 

8 PZP w brzmieniu sprzed analizowanej nowelizacji - przepisy art. 143a-143d nie naruszają praw i 

obowiązków zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z 

przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.  

Aktualne brzmienie art. 143c ust. 8 PZP nawiązuje bezpośrednio do art. 139 ust. 1 PZP, zgodnie z 

którym do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli 

przepisy PZP nie stanowią inaczej. Niniejsze stanowisko dotyczy jedynie podwykonawstwa na roboty 



 

Polskie Stowarzyszenie Zamówień Publicznych 
ul. Jugosłowiańska 15b/40 
03-984 Warszawa 
NIP: 1132932244 | REGON: 366660827 
Tel.: 502 342 502 | E-mail: biuro@pszp.pl 

budowlane, ponieważ jedynie w odniesieniu do tego rodzaju umów dochodzi do kolizji przepisów KC 

oraz PZP. 

Do solidarnej odpowiedzialności zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

Znowelizowana treść art. 143c ust. 8 PZP nakazuje zatem zidentyfikować odmienne uregulowania w 

PZP w stosunku to obecnego brzmienia art. 6471 KC.  

I tak przepisy ustawy PZP w art. 143b-143d odmiennie regulują m.in. następujące kwestie: 

1. Tryb i zakres zgłoszenia podwykonawcy w PZP – zgłoszeniu podlega bowiem najpierw projekt 

umowy a następnie zawarta umowa zamiast przewidzianego w KC jednego zgłoszenia 

zawierającego szczegółowy przedmiot robót budowlanych przedłożonemu inwestorowi przed 

przystąpieniem do wykonywania tych robót. 

2. Termin i podstawy zgłoszenia sprzeciwu w PZP – termin sprzeciwu określany jest umową 

Zamawiającego z Wykonawcą i wyrażany w stosunku do zawartej umowy z podwykonawcą a 

nie w stosunku do zgłoszenia zawierającego szczegółowy przedmiot robót budowlanych. 

Natomiast podstawy zgłoszenia sprzeciwu określone są ustawowo w PZP a nie dowolnie jak w 

KC. 

3. Ograniczenie odpowiedzialności Zamawiającego w PZP - obowiązek zapłaty przez 

Zamawiającego wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane występuje jedynie w przypadku 

uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. Odpowiedzialność 

Zamawiającego ustawowo ograniczona jest jedynie od należności głównej. 

 

Powyższe odmienne uregulowania rodzą następujące konsekwencje w zakresie solidarnej 

odpowiedzialności Zamawiającego za wynagrodzenie podwykonawcy. 

 

I. Zastosowanie procedury z art. 143b PZP jako warunek powstania obowiązku bezpośredniej 

zapłaty. 

Polskie Stowarzyszenie Zamówień Publicznych stoi na stanowisku, że niezastosowanie procedury 

wynikającej z art. 143b PZP wyłącza obowiązek bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom robót budowlanych stanowiących część zamówienia publicznego na roboty 

budowlane. Powyższa teza nie powinna budzić wątpliwości na tle brzmienia art. 143c ust. 1 i ust. 2 PZP 

warunkujących dokonanie bezpośredniej zapłaty uprzednią akceptacją umowy o podwykonawstwo 

przez zamawiającego.  

II. Zastosowanie procedury z art. 143b PZP jako warunek powstania odpowiedzialności 

solidarnej zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom robot 

budowlanych stanowiących część zamówienia publicznego. 
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Zgodnie z cytowanym już art. 143c ust. 8 PZP do solidarnej odpowiedzialności zamawiającego, 

wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych 

stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie 

stanowią inaczej. Przepis ten został umieszczony w artykule szczegółowo opisującym zasady statuujące 

obowiązek zamawiającego bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom robót 

budowlanych (na wypadek uchylania się przez zobowiązanego umownie do ich zapłaty). Jakkolwiek 

słusznie zwraca się uwagę na niefortunne posłużenie się przez ustawodawcę pojęciem 

odpowiedzialności solidarnej w omawianym zakresie, to jednak analiza przesłanek powstania po 

stronie zamawiającego obowiązku zapłaty podmiotowi niezwiązanemu zeń umową z obu przepisów 

(art. 6471 KC oraz art. 143c PZP) skłania do przyjęcia postawionej na wstępie tezy. 

Zgodnie z art. 6471 KC inwestor powinien otrzymać szczegółowy przedmiot robót budowlanych 

powierzonych podwykonawcy przed przystąpieniem do ich wykonywania i ma 30 dni na zgłoszenie 

sprzeciwu wobec wykonywania przez podwykonawcę tych robót. Sprzeciw ten może być zgłoszony 

dowolnie – przepisy KC nie wskazują (tak jak to czynią przepisy PZP) katalogu podstaw, z powodu 

których taki sprzeciw może zostać zgłoszony. Powyższe jest wyrazem pozostawionej inwestorowi 

swobody decydowania o tym, kto realnie ma wykonywać inwestycję. Przepisy KC nie nakładają także 

na zgłaszającego szczegółowy przedmiot robót powierzanych podwykonawcy, obowiązku złożenia 

projektu umowy regulującej współpracę z podwykonawcą. Brak sprzeciwu inwestora w przepisanym 

terminie aktualizuje odpowiedzialność solidarną wobec podwykonawcy za zapłatę należnego mu 

wynagrodzenia. Tak jest w obrocie prywatnym z udziałem inwestorów, których nie dotyczy obowiązek 

zastosowania przepisów PZP. 

Inaczej procedura ta przebiega w przypadku umów o wykonanie zamówienia publicznego, których 

przedmiotem są roboty budowlane. Najpierw wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy (art. 143b ust. 1 PZP). Naturalnym 

jest, że w projekcie tym znajdzie się szczegółowy przedmiot powierzonych podwykonawcy robót 

budowlanych. W odniesieniu do projektu zamawiający ma prawo zgłosić zastrzeżenia w przypadku, 

gdy projekt umowy: 

1) nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni. 

Następnie wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

składa zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo o roboty budowlane, wobec której zamawiający ma prawo zgłosić sprzeciw w 

analogicznych przypadkach, jak przy zastrzeżeniach wobec projektu. Katalog podstaw do zgłoszenia 

sprzeciwu jest zamknięty o tyle, że zamawiający nie ma, wynikającej z art. 6471 KC, dowolności jego 

zgłoszenia. Gdyby zatem przyjąć, że przepisy art. 143b i art. 143c PZP nie miały charakteru szczególnego 

wobec przepisów KC, to już złożenie projektu umowy podwykonawczej zawierającej szczegółowy 

przedmiot robót: 

1) aktualizowałby powstanie po stronie zamawiającego uprawnienia do zgłoszenia sprzeciwu – 

tymczasem prawo to powstaje dopiero w momencie złożenia kopii zawartej umowy (art. 143b 

ust. 6 PZP), 
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2) otwierałoby zamawiającemu nieograniczone niczym prawo zgłoszenia sprzeciwu w oderwaniu 

od podstaw do jego zgłoszenia wynikających z art. 143b ust. 6 w związku z ust. 3 PZP, a poza 

sporem pozostaje zawężenie tego uprawnienia do podstaw wskazanych w przepisach PZP. 

Tymczasem ustawodawca w przepisach PZP dokonał modyfikacji zasad solidarnej odpowiedzialności 

publicznego inwestora (zamawiającego) wobec podwykonawców robót budowlanych w ten sposób, 

że: 

1) ograniczył uprawnienie do zgłoszenia przez zamawiającego sprzeciwu wobec umowy 

podwykonawczej do zamkniętego katalogu podstaw, ograniczając tym samym kodeksową 

swobodę wynikającą z art. 6471 KC, dając zamawiającemu jedynie uprawnienie do postawienia 

umowom podwykonawczych wymagań jeszcze na etapie specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, 

2) wyposażył zamawiającego w dodatkowe uprawnienie wynikające z art. 143c ust. 7 PZP w 

postaci możliwości odstąpienia od umowy w przypadku konieczności wielokrotnej zapłaty 

podwykonawcom (wskutek uchylania się od zapłaty przez zobowiązanego), 

3) zakreślił zamawiającemu służące ochronie jego interesów obowiązki zawarcia w umowie o 

roboty budowlane m.in. zasad zapłaty wynagrodzenia należnego (generalnemu) wykonawcy 

uwarunkowanej przedłożenia dowodów rozliczenia się z zapłatą wobec podwykonawców, 

4) zobowiązał zamawiającego do zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy robót 

budowlanych dopiero w przypadku uchylania się przez wykonawcę z zapłatą, która to 

przesłanka nie ma zastosowania w przypadku odpowiedzialności solidarnej z art. 6471 KC. 

 

III. Zakres zastosowania art. 6471 KC do umów o wykonanie zamówienia publicznego na roboty 

budowlane. 

Wobec dokonania analizowanej nowelizacji (art. 6471 KC i art. 143c ust. 8 PZP) dla umowy o wykonanie 

zamówienia publicznego na roboty budowlane największe znaczenie ma przyjęcie ograniczenia 

odpowiedzialności zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom do 

wysokości wynagrodzenia należnego (generalnemu) wykonawcy za roboty budowlane, objęte umową 

podwykonawczą. Oznacza to, że zamawiający nie ma obowiązku zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy od (generalnego) wykonawcy w wysokości przewyższającej wartość wynagrodzenia 

umówionego pomiędzy zamawiającym a (generalnym) wykonawcą za dany przedmiot robót.  

Na marginesie należy zwrócić uwagę, że ograniczeniem takim nie zostały objęte umowy o 

podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy i usługi składające się na zamówienie publiczne, 

co skutkuje nałożeniem na zamawiającego obowiązku bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia należnego 

takim podwykonawcom (w przypadku uchylania się przez wykonawcę z zapłatą) przy jednoczesnym 

pozbawieniem  zamawiającego mechanizmów zabezpieczających przed przekroczeniem przez 

wykonawcę (podwykonawców) budżetu inwestycji wyznaczonego ramami umowy o wykonanie 

zamówienia publicznego na roboty budowlane.  

Podsumowanie. 

Wejście w życie ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia 

dochodzenia wierzytelności (Dz.U. z 2017 r. poz. 933), na mocy której znowelizowano art. 6471 KC oraz 

art. 143c ust. 8 PZP, uporządkowało wzajemne relacji obu powołanych przepisów, a nadto ograniczyło 
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zakres odpowiedzialności zamawiającego za zobowiązania finansowe wobec podwykonawców, którzy 

zawarli zaakceptowane umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane – do 

wartości wynagrodzenia należnego wykonawcy za te roboty.  

Polskie Stowarzyszenie Zamówień publicznych stoi na stanowisku, że w przypadku umowy o 

zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych, brak zastosowania procedury zgłoszenia 

podwykonawcy określonej w art. 143b wyłącza solidarną odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę 

wynagrodzenia podwykonawcy z uwagi na odmienny, w stosunku do KC, sposób uregulowania w PZP 

trybu i zakresu zgłoszenia podwykonawcy oraz terminu i podstaw wniesienia sprzeciwu. 

 

 

 

Kontakt w sprawie opinii: 
 
Witold Jarzyński 
Prezes Zarządu PSZP 
Tel.: 502 342 502 
biuro@pszp.pl 

 

 

 


