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Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3

wykonawca bêdzie 
zobowi¹zany do 

, które 
wykonawca zamierza 
powierzyæ podwyko-
nawcom (art. 131g ust. 
3 pkt. 3 ustawy Pzp)

wyboru podwyko-
nawców w trybie 
konkurencyjnym 
w zakresie realizacji 
wszystkich lub 
niektórych czêœci 
zamówienia

wykonawca bêdzie 
zobowi¹zany do wskazania 
w swojej ofercie czêœci 
zamówienia, której 
wykonanie zostanie 
powierzone podwykona-
wcom oraz podania 
nazw (firm) 
podwykonawców wraz 
z przedmiotem umowy 
o podwykonawstwo, 
dla których s¹ oni 
proponowani 
(art. 131g ust. 3 pkt. 1 
ustawy Pzp). Co do zasady, 
w takiej sytuacji podwy-
konawcê bêdzie mo¿na 
zmieniæ, pod warunkiem 
braku sprzeciwu ze strony 
zamawiaj¹cego, który 
zgodnie z art. 131r ust. 1 
ustawy Pzp mo¿e go wyraziæ, 
gdy podwykonawca nie 
spe³nia warunków 
udzia³u w postêpowaniu 
przewidzianych dla 
wykonawcy zamówienia

wykonawca bêdzie zobowi¹zany 
do podzlecenia okreœlonej wartoœci 
zamówienia podwykonawcom

nie wiêcej ni¿ 30%, a tak¿e wskazania 
w ofercie czêœci zamówienia, które zamierza 
podzleciæ

 wybór podwykonawców 
do okreœlonej przez zamawiaj¹cego 
wartoœci musi odbyæ siê w trybie 
konkurencyjnym

oraz fakultatywnie:
wskazania w ofercie czêœci 

zamówienia, które zamierza powierzyæ 
podwykonawcom powy¿ej okreœlonej 
przez zamawiaj¹cego maksymalnej 
wymaganej wartoœci czêœci zamówienia 
przeznaczonej do podzlecenia wraz 
z podaniem ich nazw (firm), je¿eli zostali 
wybrani

, któr¹ 
okreœla w minimalnych i maksymalnych 
procentach wartoœci umowy - jednak 

 (art. 131m ust. 1 i 5 ustawy Pzp). 
Je¿eli wartoœæ umowy o podwykonawstwo 
przekracza tzw. progi unijne dla sektora 
zbrojeniowego,

, jeœli natomiast wartoœæ 
umowy podwykonawczej nie przekracza 
tej kwoty – z poszanowaniem zasad 
wynikaj¹cych z TFUE;

 wykonawca jest 
zobowi¹zany do

 (art. 131p ust. 2 ustawy Pzp).

 

Wykonawca bêdzie musia³ rozwa¿yæ:

jak¹ czêœæ zamówienia 
zamierza podzleciæ 
i którym podwyko-
nawcom. Bêdzie te¿ 
musia³ mieæ na 
uwadze, ¿e zgodnie 
z art. 36 ust. 5 ustawy 
Pzp zamawiaj¹cy mo¿e 
zastrzec, i¿ okreœlone 
czêœci zamówienia – ze 
wzglêdu na specyfikê 
jego przedmiotu – nie 
mog¹ byæ przedmio-
tem podwykonawstwa. 
Przed³o¿one w ofercie 
dane podwykonawcy 
mog¹ zostaæ zastrze-
¿one przez wykonawcê 
jako tajemnica przed-
siêbiorstwa, która nie 
podlega ujawnieniu 
stronom trzecim (art. 
8 ust. 3 ustawy Pzp)

¿e wspó³pracuj¹cy z nim 
przy wykonywaniu 
zamówienia podwyko-
nawcy niekoniecznie 
musz¹ byæ to¿sami z tym, 
z którymi dotychczas 
wspó³pracowa³. 
Rozwi¹zanie to mo¿e 
stanowiæ dla wykonawców 
istotne ryzyko, poniewa¿ 
niejednokrotnie bêd¹ 
musieli dzieliæ siê z pod-
wykonawcami swoim 
know-how oraz technologi¹ 
zwi¹zan¹ z przedmiotem 
zamówienia.

wspó³pracê z podwykonawcami w zakresie 
uwzglêdniaj¹cym tak¹ wartoœæ, przy 
zastosowaniu konkurencyjnego trybu 
wyboru podwykonawców;
oraz: 

 wraz z podaniem ich nazw 
(firm), je¿eli zostali ju¿ wybrani.

wykonawca bêdzie musia³ okreœliæ 
w ofercie czêœci zamówienia, które 
zamierza powierzyæ podwykonawcom 
powy¿ej okreœlonej przez zamawiaj¹cego, 
maksymalnej wymaganej wartoœci 
czêœci zamówienia przeznaczonej do 
podzlecenia
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