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WOJCIECH ROBACZYŃSKI

Wprowadzenie
Problematyka modyfikacji stosunków 
umownych wynikających z  zawartej 

umowy w sprawie zamówienia publicz-
nego jest stale żywa zarówno w prakty-
ce, jak i rozważaniach teoretycznych. 
Niewątpliwie jest to jedna z tych kwestii, 
w których ogniskują się sporne problemy 

Państwo 
i społeczeństwo

Umowna modyfikacja 
zamówienia publicznego

Nowe rozwiązania ustawowe

Artykuł dotyczy zagadnień umownej modyfikacji zamówienia publicznego 
w związku z nowelizacją ustawy – Prawo zamówień publicznych, która we-
szła w życie 28 lipca 2016 r. Nowelizacja ta, dostosowując polskie prawo do 
wymogów dyrektyw unijnych z 2014 r., całkowicie zmieniła dotychczaso-
we rozwiązania dotyczące dopuszczalności i przesłanek takiej modyfikacji. 
Nowa treść art. 144 pzp, obecnie bardzo rozbudowanego, wskazuje liczne 
sytuacje, w których strony mogą wprowadzić zmiany do stosunku prawnego 
wynikającego z łączącej je umowy w sprawie zamówienia publicznego. Au-
tor omawia istotę nowych rozwiązań, wskazując przy tym pytania, jakie sta-
ją obecnie przed nauką i praktyką w zakresie wykładni nowych przepisów.
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związane ze stosowaniem podstawowych 
zasad rządzących zamówieniami publicz-
nymi. Można się spodziewać, ze dyskusja 
na temat dopuszczalności zmian umowy 
stanie się jeszcze bardziej nasilona w związ-
ku z nowelizacją ustawy – Prawo zamó-
wień publicznych1 na podstawie ustawy 
z 22 czerwca 2016 r.2.

Przed przystąpieniem do analizy obec-
nego stanu prawnego trzeba zaznaczyć, że 
w świetle tej nowelizacji można mówić 
o zasadniczej zmianie podejścia ustawo-
dawcy, dopuszczono bowiem szereg przy-
padków uzasadniających zmianę umowy. 
W ten sposób art. 144 pzp stał się bardzo 
ważnym instrumentem kształtowania 
sytuacji prawnej stron w toku realizacji 
zamówienia publicznego.

Na tle Kodeksu cywilnego3 dopuszczal-
ność umownej modyfikacji zobowiąza-
nia nie budzi wątpliwości. Możliwość 
taka stanowi przejaw ogólnej zasady 
swobody umów, wyrażonej w art. 3531 
k.c. Zgodnie z tym przepisem, strony za-
wierające umowę mogą ułożyć stosunek 
prawny według swego uznania, byleby jego 
treść lub cel nie sprzeciwiały się właści-
wości (naturze) stosunku, ustawie ani za-
sadom współżycia społecznego. Strony, tak 
jak mogą swobodnie decydować o kształcie 

1 Ustawa z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm.); dalej: „pzp”.
2 Ustawa z 22.06.2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw 

(Dz.U. poz. 1020), która weszła w życie 28.07.2016 r.
3 Ustawa z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380, ze zm), dalej: „k.c.”.
4 Zob. P. Machnikowski [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. E. Gniewka i P. Machnikowskiego,  

Warszawa 2013; K. Osajda [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. II, Zobowiązania, pod red. K. Osajdy, War-
szawa 2013, s. 35.

5 Co do kwestii uznawania umów z zakresu zamówień publicznych za umowy cywilnoprawne zob. m.in.  
wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 20.06.2013 r. (I ACa 80/13).

6 J. Jerzykowski [w:] M. Stachowiak, J. Jerzykowski, W. Dzierżanowski: Prawo zamówień publicznych.  
Komentarz, Warszawa 2012, s. 621.

stosunku prawnego przy zawarciu umowy, 
tak samo mogą postanowić o zmianie tre-
ści tego stosunku na etapie wykonywania 
umowy4.

Według dominującego zapatrywania, 
umowa w sprawie zamówienia publicznego 
jest umową cywilnoprawną. Ustawodawca 
dobitnie odwołuje się w ustawie – Prawo 
zamówień publicznych do przepisów 
Kodeksu cywilnego. 

Artykuł 14 ust. 1 pzp stanowi, że „do 
czynności podejmowanych przez zama-
wiającego i wykonawców w postępowa-
niu o udzielenie zamówienia stosuje się 
przepisy ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – 
Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy 
nie stanowią inaczej”. Podobnie art. 139 
ust. 1 pzp stanowi, że „do umów w spra-
wach zamówień publicznych, zwanych 
dalej „umowami”, stosuje się przepisy 
ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 
cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie sta-
nowią inaczej”5. 

Należy przy tym zgodzić się z poglądem 
wyrażonym w literaturze, że „stosowanie 
przepisów kodeksu cywilnego nie nastę-
puje odpowiednio, lecz wprost, a wyłą-
czenie przepisów kodeksowych uzależ-
nione jest od istnienia odrębnej regulacji 
w ustawie”6.
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Oczywiście na gruncie Prawa zamó-
wień publicznych mamy do czynienia 
z szeregiem ograniczeń swobody umów 
w odniesieniu do zamówień publicznych, 
choć w literaturze uważa się, że ograni-
czenia te nie eliminują jednak swobody 
umów jako zasady7. Jak wiadomo, istotne 
ograniczenia występują między innymi 
w zakresie: trybu zawarcia umowy, wyboru 
kontrahenta, formy umowy, treści umowy, 
wykonywania umowy – w tym jej mody-
fikacji. 

W niniejszym opracowaniu przed-
miotem zainteresowania będzie właśnie 
ostatni spośród wymienionych aspek-
tów ograniczeń swobody w wykonywa-
niu umów w sprawach zamówień publicz-
nych, to jest ograniczenia zmian umowy. 
Podstawowe znaczenie ma z interesują-
cego nas punktu widzenia art. 144 pzp, 
którego znowelizowany kształt zostanie 
omówiony w toku poniższych rozważań. 
Poruszone zostaną wyłącznie kwestie za-
sadnicze z punktu widzenia nowej regu-
lacji, ze świadomością pozostawienia na 
uboczu szeregu zagadnień, które wymagać 
będą odrębnego opracowania.

Zmiany ustawodawstwa 
w zakresie modyfikacji umowy
Artykuł 144 pzp podlegał na przestrze-
ni ostatnich lat kilkakrotnym zmianom. 
Charakterystyczne, że niezależnie od 
ukształtowania przesłanek dopuszczal-
nej modyfikacji umowy w sprawie zamó-
wienia publicznego, przepis ten był zawsze 

7 Por. R. Szostak: Zasady prawa zamówień publicznych, „Prawo Zamówień Publicznych” nr 3/2014, s. 16.
8 Zob. J.E. Nowicki, A. Bazan: Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2015, s. 1087-1089 

i powołane przez autorów orzecznictwo.

(i tak jest także obecnie) podobnie skon-
struowany: zaczynał się od zwrotu „zaka-
zuje się zmian”, a następnie wprowadzał 
wyjątki, po słowach „chyba że…”. Taka 
konstrukcja przemawia na rzecz tezy, że 
ustawodawca – przeciwnie niż uczynił to 
na tle Kodeksu cywilnego – traktował mo-
dyfikacje, o których mówimy, jako niedo-
zwolone. Zmiany możliwe były bowiem 
tylko w ściśle limitowanych przypadkach. 
Jednak po ostatniej nowelizacji, choć kon-
strukcja pozostała podobna, zakres do-
puszczalnych modyfikacji poszerzono tak 
znacznie, że uprawnione byłoby nawet za-
stanowienie się, co w tej chwili stanowi 
zasadę, a co wyjątek. Dla potrzeb niniej-
szych rozważań pozostańmy jednak na 
razie przy tradycyjnym ujęciu, zgodnie 
z którym obowiązuje zakaz zmian umowy 
w interesującym nas zakresie, chyba że 
zajdą ustawowo określone przesłanki ze-
zwalające na modyfikację. Zaznaczam, że 
ograniczenia te dotyczą wyłącznie zmian 
dokonanych z woli stron umowy. Nie budzi 
bowiem wątpliwości fakt – i znajduje to 
potwierdzenie w orzecznictwie – że sto-
sunek umowny zamówienia publicznego 
może być zmieniony w drodze orzeczenia 
sądu na podstawie przepisów Kodeksu 
cywilnego, które taką modyfikację prze-
widują (zwłaszcza chodzi tu o klauzulę 
rebus sic stantibus z art. 3571 k.c.)8.

Ograniczone ramy objętościowe niniej-
szego artykułu nie pozwalają na szczegóło-
wą analizę ewolucji rozwiązań przyjętych 
w art. 144 pzp w poszczególnych okresach. 
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Szersze rozważania na ten temat miałyby 
zresztą w znacznej części walor raczej re-
trospektywny. Tym niemniej, pożyteczne 
będzie jednak przypomnienie, jak zmie-
niała się regulacja zawarta w omawianym 
przepisie na przestrzeni ostatnich lat.

Do 23 października 2008 r. art. 144 pzp 
brzmiał następująco:
„1. Zakazuje się zmian postanowień za-
wartej umowy w stosunku do treści ofer-
ty, na podstawie której dokonano wyboru 
wykonawcy, chyba że konieczność wpro-
wadzenia takich zmian wynika z okolicz-
ności, których nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te 
są korzystne dla zamawiającego.
2. Zmiana umowy dokonana z narusze-
niem przepisu ust. 1 jest nieważna”.

Jak z tego wynika, poza kwestią zmiany 
na korzyść zamawiającego (co było zresztą 
przyczyną licznych wątpliwości interpre-
tacyjnych), nacisk położony był na element 
nieprzewidywalności zmian okoliczności.

Z dniem 24 października 2008 r. do-
szło do radykalnej zmiany ust. 1, które-
mu nadano wówczas brzmienie następu-
jące: „Zakazuje się zmian postanowień 
zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru wykonawcy, chyba że zamawia-
jący przewidział możliwość dokonania ta-
kiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu 
lub w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia oraz określił warunki takiej 
zmiany”. Pozostawiono przy tym sankcję 

9 Z 2014 r. pochodzą trzy dyrektywy regulujące udzielanie zamówień publicznych i koncesji:   
–  dyrektywa 2014/24/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z 26.02.2014 r. w sprawie zamówień publicz-

nych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.Urz. UE L 94 z 28.03.2014), zwana popularnie „dyrek-
tywą klasyczną”; 

bezwzględnej nieważności zmiany doko-
nanej z naruszeniem ust. 1.

Dnia 22 grudnia 2009 r. weszła w życie 
kolejna nowelizacja, polegająca na spre-
cyzowaniu, że zakaz dotyczy wyłącznie 
zmian istotnych („Zakazuje się istotnych 
zmian postanowień zawartej umowy…”).

Z kolei od 29 stycznia 2010 r. obowiązuje 
odmienne określenie sankcji niedozwolo-
nej zmiany: „2. Zmiana umowy dokonana 
z naruszeniem ust. 1 podlega unieważnie-
niu”. Taki skutek pozostał na gruncie ak-
tualnie obowiązującego stanu prawnego.

W efekcie wspomnianych nowelizacji, 
art. 144 pzp przed 28 lipca 2016 r. miał 
następujące brzmienie: 
„1. Zakazuje się istotnych zmian postano-
wień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wybo-
ru wykonawcy, chyba że zamawiający prze-
widział możliwość dokonania takiej zmiany 
w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specy-
fikacji istotnych warunków zamówienia 
oraz określił warunki takiej zmiany.
2. Zmiana umowy dokonana z narusze-
niem ust. 1 podlega unieważnieniu”.

Podkreślić należy, że niezależnie od 
kształtu przesłanek modyfikacji, art. 144 
pzp był skonstruowany dotąd jako jed-
nostka redakcyjna ujęta raczej syntetycz-
nie. Sytuacja jednak musiała się zmienić 
w wyniku implementacji nowych dyrek-
tyw unijnych z 2014 r.9. Dyrektywa kla-
syczna zawiera bowiem art. 72, opatrzony 
tytułem „Modyfikacja umów w okresie 
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ich obowiązywania”, który przewiduje 
drobiazgową i zdecydowanie odmienną 
od dotychczasowego polskiego modelu re-
gulację zagadnienia modyfikacji stosun-
ku umownego. Nie będę w tym miejscu 
analizował kwestii obowiązującej metody 
implementacji, skoncentruję się na osta-
tecznym rezultacie nowelizacji, który od-
powiada rozwiązaniom zawartym w przy-
wołanym art. 72 dyrektywy klasycznej10.

Art. 144 pzp 
w aktualnym stanie prawnym
Obecnie art. 144 pzp – po nowelizacji do-
konanej ustawą z 22 czerwca 2016 r. – uzy-
skał następujący kształt:
„1. Zakazuje się zmian postanowień za-
wartej umowy lub umowy ramowej w sto-
sunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru wykonawcy, chyba że 
zachodzi co najmniej jedna z następują-
cych okoliczności:
1) zmiany zostały przewidziane w ogło-
szeniu o zamówieniu lub specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia w po-
staci jednoznacznych postanowień umow-
nych, które określają ich zakres, w szcze-
gólności możliwość zmiany wysokości 
wynagrodzenia wykonawcy i charakter 
oraz warunki wprowadzenia zmian;
2) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych 
dostaw, usług lub robót budowlanych od 

 −  dyrektywa 2014/25/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z 26.02.2014 r. w sprawie udzielania zamówień 
przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, 
uchylająca dyrektywę 2004/17/WE (Dz.Urz. UE L 94 z 28.03.2014), zwana „dyrektywą sektorową”;

 −  dyrektywa 2014/23/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z 26.02.2014 r. w sprawie udzielania koncesji 
(Dz.Urz. UE L 94 z 28.03.2014).

 W dalszych rozważaniach ograniczę się do przywołania postanowień dyrektywy klasycznej.
10 Co do analizy art. 72 dyrektywy klasycznej zob. A. Sołtysińska [w:] A. Sołtysińska, H. Talago-Sławoj:  

Europejskie prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2016, s. 612 i n.

dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych 
zamówieniem podstawowym, o ile stały 
się niezbędne i zostały spełnione łącznie 
następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać 
dokonana z powodów ekonomicznych 
lub technicznych, w szczególności dotyczą-
cych zamienności lub interoperacyjności 
sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych 
w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby 
istotną niedogodność lub znaczne zwięk-
szenie kosztów dla zamawiającego,
c) wartość każdej kolejnej zmiany 
nie przekracza 50% wartości zamówienia 
określonej pierwotnie w umowie lub umo-
wie ramowej;
3) zostały spełnione łącznie następujące 
warunki:
a) konieczność zmiany umowy lub 
umowy ramowej spowodowana jest oko-
licznościami, których zamawiający, dzia-
łając z należytą starannością, nie mógł 
przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% 
wartości zamówienia określonej pierwotnie 
w umowie lub umowie ramowej;
4) wykonawcę, któremu zamawiający 
udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy 
wykonawca:
a) na podstawie postanowień umownych, 
o których mowa w pkt 1,
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b) w wyniku połączenia, podziału, prze-
kształcenia, upadłości, restrukturyzacji 
lub nabycia dotychczasowego wykonawcy 
lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wy-
konawca spełnia warunki udziału w po-
stępowaniu, nie zachodzą wobec niego 
podstawy wykluczenia oraz nie pociąga 
to za sobą innych istotnych zmian umowy,
c) w wyniku przejęcia przez zamawiają-
cego zobowiązań wykonawcy względem 
jego podwykonawców;
5) zmiany, niezależnie od ich wartości, 
nie są istotne w rozumieniu ust. 1e;
6) łączna wartość zmian jest mniejsza 
niż kwoty określone w przepisach wyda-
nych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniej-
sza od 10% wartości zamówienia określonej 
pierwotnie w umowie w przypadku zamó-
wień na usługi lub dostawy albo, w przy-
padku zamówień na roboty budowlane – 
jest mniejsza od 15% wartości zamówienia 
określonej pierwotnie w umowie.
1a. W przypadkach, o których mowa 
w ust. 1 pkt 2 i 3 oraz pkt 4 lit. b, zama-
wiający nie może wprowadzać kolejnych 
zmian umowy lub umowy ramowej w celu 
uniknięcia stosowania przepisów ustawy.
1b. W przypadkach, o których mowa 
w ust. 1 pkt 1, 3 i 6, zmiany postanowień 
umownych nie mogą prowadzić do zmiany 
charakteru umowy lub umowy ramowej.
1c. W przypadkach, o których mowa 
w ust. 1 pkt 2 i 3, zamawiający, po do-
konaniu zmiany umowy, zamieszcza 
w Biuletynie Zamówień Publicznych 
lub przekazuje Urzędowi Publikacji Unii 
Europejskiej ogłoszenie o zmianie umowy.
1d. Jeżeli umowa zawiera postanowienia 
przewidujące możliwość zmiany wynagro-
dzenia należnego wykonawcy z powodu 
okoliczności innych niż zmiana zakresu 

świadczenia wykonawcy, dopuszczalną 
wartość zmiany umowy, o której mowa 
w ust. 1 pkt 2 lit. c, pkt 3 lit. b i pkt 6, usta-
la się na podstawie wartości zamówienia 
określonej pierwotnie, z uwzględnieniem 
zmian wynikających z tych postanowień.
1e. Zmianę postanowień zawartych 
w umowie lub umowie ramowej uznaje 
się za istotną, jeżeli:
1) zmienia ogólny charakter umowy 
lub umowy ramowej, w stosunku do 
charakteru umowy lub umowy ramowej 
w pierwotnym brzmieniu;
2) nie  zmienia ogólnego charakteru 
umowy lub umowy ramowej i zachodzi 
co najmniej jedna z następujących oko-
liczności:
a) zmiana wprowadza warunki, które, 
gdyby były postawione w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, to w tym po-
stępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć 
udział inni wykonawcy lub przyjęto by 
oferty innej treści,
b) zmiana narusza równowagę ekono-
miczną umowy lub umowy ramowej na 
korzyść wykonawcy w sposób nieprzewi-
dziany pierwotnie w umowie lub umowie 
ramowej,
c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza 
zakres świadczeń i zobowiązań wynikający 
z umowy lub umowy ramowej,
d) polega na zastąpieniu wykonawcy, któ-
remu zamawiający udzielił zamówienia, 
nowym wykonawcą, w przypadkach in-
nych niż wymienione w ust. 1 pkt 4.
2. Postanowienie umowne zmienione 
z naruszeniem ust. 1-1b, 1d i 1e podlega 
unieważnieniu. Na miejsce unieważnio-
nych postanowień umowy lub umowy ra-
mowej wchodzą postanowienia umowne 
w pierwotnym brzmieniu.
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3. Jeżeli zamawiający zamierza zmienić 
warunki realizacji zamówienia, które wy-
kraczają poza zmiany umowy lub umowy 
ramowej dopuszczalne zgodnie z ust. 1-1b, 
1d i 1e, obowiązany jest przeprowadzić 
nowe postępowanie o udzielenie zamó-
wienia”11.

Rozbudowana treść art. 144 pzp w jego 
obecnej wersji będzie wymagać zarówno 
od prawników, jak i uczestników życia go-
spodarczego, podejmowania codziennego, 
poważnego trudu interpretacji. Posłużono 
się bowiem szeregiem klauzul generalnych, 
których zakresy znaczeniowe ustalone zo-
staną dopiero w praktyce. Z pewnością na 
pomoc przybędzie także analiza dogmatycz-
na, w tym prawnoporównawcza. Poniżej 
zostanie podjęta próba rozważenia kilku 
wybranych zagadnień, które mogą wzbu-
dzić szczególne zainteresowanie zarówno 
wśród przedstawicieli doktryny, jak i prak-
tyków prawa zamówień publicznych.

Dla uporządkowania dalszych rozwa-
żań pogrupuję zagadnienia według po-
szczególnych punktów art. 144 ust. 1 pzp, 
w których uregulowane są poszczególne 
przesłanki dopuszczalności zmian umowy 
w sprawie zamówienia publicznego.

Tak zwane nieistotne zmiany 
postanowień umowy
Wydaje się, że zasadne jest rozpoczęcie 
analizy od art. 144 ust. 1 pkt 6 pzp, gdyż  

11 W zacytowanych przepisach posłużono się obecnie wielokrotnie powtarzanym sformułowaniem „umowa 
lub umowa ramowa”, w odpowiednim przypadku. Nie przedstawiając w tym miejscu kwestii dotyczą-
cych pojęcia „umowa ramowa”, co nie jest przedmiotem naszego zainteresowania, będę się posługiwał 
dla uproszczenia samym terminem „umowa”.

12 Obszerniej na temat pojęcia istotności zmian umowy na gruncie art. 144 pzp sprzed nowelizacji zob. 
m.in. W. Robaczyński: Wybrane problemy przedmiotowej modyfikacji zobowiązania na gruncie prawa za-
mówień publicznych, „Prawo Zamówień Publicznych” nr 2/2014, s. 73-77.

zawarta tam przesłanka w sposób bez-
pośredni nawiązuje do dotychczasowego 
dorobku literatury i orzecznictwa w za-
kresie zmian umowy. Jak już wyżej pod-
kreślono, zgodnie z przywołanym prze-
pisem, dopuszczalne są takie zmiany 
umowy w sprawie zamówienia publicz-
nego, które – niezależnie od ich warto-
ści – nie są istotne w rozumieniu art. 144 
ust. 1e pzp. W ten sposób ustawodaw-
ca nawiązuje do obowiązującej także na 
gruncie przepisu sprzed nowelizacji zasa-
dy, że zabronione są wyłącznie te zmiany, 
które można zakwalifikować jako istotne. 
Do tej pory art. 144 pzp stanowił bowiem, 
że „zakazuje się istotnych zmian postano-
wień zawartej umowy”12.

Mówiąc najogólniej, za zmiany nieistot-
ne uważało się dotąd te, które nie wpły-
wają na naruszenie zasad uczciwej konku-
rencji. Można powiedzieć, że w świetle 
utrwalonego orzecznictwa „istotność” 
zmian postanowień umowy tkwi w re-
lacji danej modyfikacji umowy właśnie 
do zasad konkurencji. Zakładamy, że je-
żeli zmiana określonego postanowienia 
nie wpływa na warunki udziału w postę-
powaniu, a dokonanie tej zmiany mia-
łoby skutek uniwersalny – w tym sensie, 
że niezależnie od tego, kto byłby wyko-
nawcą, to ta zmiana miałaby dla niego 
takie samo znaczenie z punktu widze-
nia udziału w postępowaniu i wyniku 
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postępowania, to należy uznać, że zmiana 
jest nieistotna13.

Takie rozumienie pojęcia „istotno-
ści” pozostaje w zgodzie z tezami wy-
roku Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej z 19 czerwca 2008 r. w spra-
wie Pressetext Nachrichtenagentur GmbH 
v. Republik Österreich (C-454/06). W uza-
sadnieniu wyroku stwierdzono między 
innymi: „W istocie zmiany w postanowie-
niach zamówienia publicznego w czasie 
jego trwania stanowią udzielenie nowe-
go zamówienia w rozumieniu dyrekty-
wy 92/50, jeżeli charakteryzują się one 
cechami w sposób istotny odbiegającymi 
od postanowień pierwotnego zamówienia 
i w związku z tym mogą wskazywać na 
wolę ponownego negocjowania przez stro-
ny podstawowych ustaleń tego zamówie-
nia. Zmiana zamówienia publicznego 
w czasie jego trwania może być uznana 
za istotną, jeżeli wprowadza ona warunki, 
które gdyby zostały ujęte w ramach pier-
wotnej procedury udzielania zamówienia, 
umożliwiłyby dopuszczenie innych ofe-
rentów niż ci, którzy zostali pierwotnie 
dopuszczeni”.

W tym samym kierunku poszło polskie 
orzecznictwo. Dla przykładu przywołać 
tu należy wyrok Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie z 16 paź-
dziernika 2015 r. (VIII SA/Wa 210/15), 
w którym stwierdzono: „Za istotną należy 
uznać taką zmianę, która wprowadza wa-
runki, które gdyby zostały ujęte w ramach 

13 Zob. w szczególności opinię Urzędu Zamówień Publicznych, „Monitor Zamówień Publicznych” nr 5/2011, s. 17-19.
14 M. Gnela: Ograniczenia swobody kontraktowej w zakresie zmiany treści umowy zawartej w wyniku udziele-

nia zamówienia publicznego [w:] Ustawowe ograniczenia swobody umów. Zagadnienia wybrane, pod red. 
B. Gneli, Warszawa 2010, s. 164.

pierwotnej procedury udzielania zamówie-
nia, umożliwiłyby dopuszczenie innych 
oferentów niż ci, którzy zostali pierwotnie 
dopuszczeni, lub umożliwiłyby dopusz-
czenie innej oferty niż ta, która została 
pierwotnie dopuszczona, a nadto pozwo-
liłaby oferentom przedstawić znacząco 
odmienną ofertę.”

Nie negując znaczenia kwestii zasa-
dy uczciwej konkurencji dla oznaczenia 
istotności zmiany umowy, należy jednak 
stwierdzić, że pojmowanie istotności zmia-
ny tylko z tego punktu widzenia nie wy-
daje się wystarczające. Trzeba bowiem 
zauważyć, że jako istotne należałoby okre-
ślić co najmniej także te wszystkie zmia-
ny, które dotyczą istotnych postanowień 
(essentialia negotii) zawartej umowy14. 
Trudno bowiem mówić o głębszej mody-
fikacji stosunku prawnego wynikającego 
z zawartej umowy, niż zmiana dotyczą-
ca składników przedmiotowo istotnych. 
W tym kierunku zmierza także, jak można 
sądzić, ustawodawca. Oczywiście, można 
przy tym zastanawiać się, czy każda zmia-
na w zakresie essentialia negotii może być 
zakwalifikowana jako istotna, czy też do-
piero zmiana przekraczająca pewien próg 
istotności, na przykład określony w jakiś 
sposób (np. kwotowo lub procentowo) próg 
wartościowy. Zaznaczmy także, że zmia-
ny kwalifikowane jako istotne nie muszą 
przy tym koniecznie dotyczyć essentia-
lia negotii. Moim zdaniem, na aprobatę 
zasługuje kierunkowo pogląd wyrażony 
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jeszcze na tle poprzednio obowiązujące-
go stanu prawnego, że w odniesieniu do 
zamówienia publicznego za istotne należy 
uznać zmiany nie tylko w zakresie przed-
miotu umowy i ceny, ale także terminu 
realizacji zamówienia, jakości wykonania, 
zabezpieczeń itd.15.

Wartą zauważenia nowością zaczerpniętą 
z art. 72 dyrektywy klasycznej jest to, że 
w nowej wersji omawianego art. 144 pzp 
znalazły się rozwiązania dotyczące rozumie-
nia istotności zmian postanowień umowy. 
Chodzi o ust. 1e. Jak już wyżej zacytowano, 
przepis ten kwalifikację zmiany jako istotnej 
uzależnia przede wszystkim od tego, czy za-
mierzona przez strony modyfikacja zmie-
nia ogólny charakter umowy, czy też nie. 
W każdym przypadku, gdy modyfikacja ta 
prowadzi do zmiany ogólnego charakteru 
umowy w stosunku do charakteru umowy 
lub umowy ramowej w pierwotnym brzmie-
niu, zmianę postanowień zawartych w umo-
wie uznaje się za istotną (pkt 1). A contrario, 
w przypadku gdy nie dochodzi do zmiany 
ogólnego charakteru umowy, zmiana jest nie-
istotna. Tak jednak nie jest w każdym przy-
padku – otóż nawet w razie, gdy zmiana ta 
nie zmienia ogólnego charakteru umowy 
lub umowy ramowej, to jednak jest ona istot-
na, gdy zachodzi co najmniej jedna z nastę-
pujących okoliczności (pkt 2):
a) zmiana wprowadza warunki, które, 
gdyby były postawione w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, to w tym po-
stępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć 
udział inni wykonawcy lub przyjęto by 
oferty innej treści;

15 Tak K. Szuma: Zmiana umów zawieranych w trybie ustawy – Prawo zamówień publicznych [w:] Ustawowe 
ograniczenia…, s. 180.

b) zmiana narusza równowagę ekono-
miczną umowy lub umowy ramowej na 
korzyść wykonawcy w sposób nieprzewi-
dziany pierwotnie w umowie lub umowie 
ramowej;
c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza 
zakres świadczeń i zobowiązań wynikający 
z umowy lub umowy ramowej;
d) polega na zastąpieniu wykonawcy, któ-
remu zamawiający udzielił zamówienia, 
nowym wykonawcą, w przypadkach in-
nych niż wymienione w ust. 1 pkt 4.

Powyższa regulacja stanowi, jak się wy-
daje, prawdziwą zbiornicę problemów in-
terpretacyjnych. Przede wszystkim trud-
no precyzyjnie ustalić zakres znaczenio-
wy pojęcia „zmiana ogólnego charakteru 
umowy”. Wynika to przede wszystkim 
z tego, że prawo cywilne nie posługuje się 
takim pojęciem. Pojawia się wątpliwość, 
czy w grę wchodzi charakter umowy ro-
zumiany jako cecha umowy jako czynno-
ści prawnej (konsensualność – realność, 
odpłatność – nieodpłatność, kauzalność 
– abstrakcyjność, wzajemność – niewza-
jemność), czy też gospodarczy cel umowy. 
Dla wyjaśnienia tej kwestii nie jest pomoc-
ne odwołanie się do uzasadnienia pro-
jektu nowelizacji, które nie odnosi się do 
tego zagadnienia. 

Wydaje się jednak, że ograniczenie zmian 
do odnoszących się wyłącznie do tradycyj-
nie rozumianych cech umowy nie odpo-
wiada intencjom ustawodawcy, gdyż ca-
łokształt regulacji sugeruje, że chodzi ra-
czej o skalę zmian umowy jako zjawiska 
gospodarczego.
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Można jednak sformułować tezę, że 
w gruncie rzeczy odpowiedź na pytanie, 
czy w konkretnym przypadku mamy do 
czynienia ze zmianą dotykającą ogólnego 
charakteru umowy, nie ma tak istotnego 
znaczenia. Zauważyć bowiem trzeba, że 
zaliczenie zmiany umowy do zmian istot-
nych następuje nawet wtedy, gdy mody-
fikacja nie zmienia ogólnego charakteru 
umowy, ale zachodzi co najmniej jedna 
z okoliczności wskazanych w art. 144 
ust. 1e pkt 2 pzp. Wśród tych okoliczno-
ści jako wypełniające przesłanki zawarte 
pod lit. a) wskazano te, które odpowiadają 
tradycyjnemu ujmowaniu istotności zmia-
ny jako prowadzącej do naruszenia zasad 
uczciwej konkurencji. Z kolei pod lit. b) 
jest mowa o naruszeniu równowagi eko-
nomicznej umowy lub umowy ramowej 
na korzyść wykonawcy w sposób nieprze-
widziany pierwotnie w umowie. Ta prze-
słanka także zawiera klauzulę generalną, 
której zakres znaczeniowy będzie musiał 
być ustalony dopiero w praktycznym sto-
sowaniu omawianego artykułu. Trudno 
przede wszystkim odpowiedzieć na py-
tanie, czy rzeczywiście nie będzie istot-
na zmiana, która wprawdzie doprowadzi 
do naruszenia równowagi ekonomicznej 
umowy, ale w sposób przewidziany z góry 
w umowie. Wątpliwości interpretacyjne 
pojawiają się też, gdy odniesiemy się do 
zawartego pod lit. c) ujęcia zmiany znacz-
nie rozszerzającej lub zmniejszającej za-
kres świadczeń i zobowiązań wynikający 
z umowy. W tym punkcie mamy wyraźne 
odwołanie do elementów ekonomicznych, 

16 T.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.

ale także i w tym przypadku zastosowano 
klauzulę generalną o bardzo nieostrym 
zakresie. Natomiast co do rozwiązania za-
wartego pod lit. d), odniosę się do tej kwe-
stii w następnym punkcie opracowania, 
dotyczącym zmian o charakterze pod-
miotowym.

Podsumowując ten fragment trzeba 
stwierdzić, że wszystkie zmiany, które 
mieszczą się w  zakresie określonym 
w art. 144 ust. 1e pzp, stanowią zmia-
ny, które nie mogą być zakwalifikowane 
jako nieistotne. Są one zatem niejako z de-
finicji niedopuszczalne.

Zmiany podmiotowe
Jak już wyżej wspomniano, przed noweli-
zacją art. 144 pzp dotyczył wyłącznie zmian 
przedmiotowych. Zmiany podmiotowe 
traktowane były na innej płaszczyźnie, 
związanej z wyrażoną w art. 7 ust. 3 pzp 
zasadą wyłączności. Przepis ten – utrzyma-
ny w toku bieżącej nowelizacji bez zmian 
– stanowi, że zamówienia udziela się wy-
łącznie wykonawcy wybranemu zgodnie 
z przepisami ustawy. Zasada ta jest jesz-
cze wzmocniona przez rozwiązanie za-
warte w art. 44 ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych16, zgod-
nie z którym jednostki sektora finansów 
publicznych zawierają umowy, których 
przedmiotem są usługi, dostawy lub ro-
boty budowlane, na zasadach określonych 
w przepisach o zamówieniach publicznych, 
o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

Jest oczywiste, że gdyby dopuścić moż-
liwość zmiany podmiotowej po stronie 
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wykonawcy, to doszłoby w ten sposób do 
sytuacji, w której faktycznie zamówie-
nie byłoby realizowane przez podmiot, 
który nie brał udziału w postępowaniu. 
W konsekwencji, w literaturze i orzecz-
nictwie wskazuje się, że niedopuszczalna 
jest zmiana podmiotowa po stronie wy-
konawcy umożliwiająca przejęcie zamó-
wienia publicznego17.

Nowe ujęcie art. 144 ust. 1 pkt 4 pzp 
każe na nowo zastanowić się nad tym za-
gadnieniem, ze względu na zawartą 
w tym przepisie regulację mechanizmu 
zmian podmiotowych po stronie wyko-
nawcy. Dopuszczalna jest zatem taka zmia-
na stosunku umownego, która polega na 
tym, że wykonawcę, któremu zamawiający 
udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy 
wykonawca, jeżeli spełnione są warun-
ki określone w przywołanym przepisie. 
Chodzi o wstąpienie nowego wykonawcy 
na podstawie postanowień umownych, 
o których mowa w pkt 1 (lit. a), w wy-
niku połączenia, podziału, przekształce-
nia, upadłości, restrukturyzacji lub naby-
cia dotychczasowego wykonawcy lub jego 
przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca 
spełnia warunki udziału w postępowaniu, 
nie zachodzą wobec niego podstawy wy-
kluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych 
istotnych zmian umowy (lit. b) lub wresz-
cie w wyniku przejęcia przez zamawiają-
cego zobowiązań wykonawcy względem 
jego podwykonawców (lit. c).

Należy zwrócić uwagę, że w świetle 
dyspozycji lit. a), dopuszczalność zmiany 

17 Por. J.E. Nowicki, A. Bazan, op. cit., s. 1086.
18 Z najnowszej literatury na temat zmian podmiotowych w zamówieniach publicznych w odniesieniu do pra-

wa europejskiego zob. A. Sołtysińska, op. cit., s. 617-622.

podmiotowej związana jest z uprzednim 
jej przewidzeniem w treści umowy, co od-
powiada art. 144 ust. 1 pkt 1 pzp. Będzie 
o tym mowa dalej, przy odniesieniu do 
pkt 1. Z kolei co do lit. b), stwierdzić 
trzeba, że ustawodawca nie wprowadza 
tu istotowej zmiany w porównaniu z obec-
nie uznawaną praktyką. Niezależnie bo-
wiem od tego, że do tej pory ustawa – 
Prawo zamówień publicznych milczała na 
temat przejęcia praw i obowiązków wy-
konawcy w ramach sukcesji uniwersalnej, 
to panowała zgoda co do tego, że zmiany 
takie są dopuszczalne. Przeciwne ujęcie 
prowadziłoby do trudnych do rozwiązania 
sytuacji w razie przekształceń dotyczą-
cych wykonawcy jako podmiotu prawa 
cywilnego. Brakowało jednak wyraźnej 
deklaracji ustawodawcy w tym zakresie. 
Z tego punktu widzenia należy zatem po-
zytywnie ocenić fakt, że obecnie kwestia 
ta została uregulowana.

Jak wynika z tego fragmentu rozważań, 
nowelizacja przyniosła zmianę o bardzo 
poważnym charakterze. Obecnie – w ślad 
za dyrektywą – zmiany podmiotowe zosta-
ją objęte ogólnymi regułami dotyczącymi 
modyfikacji stosunków umownych w ra-
mach zamówień publicznych. Jest to jedna 
z najpoważniejszych zmian – także dla roz-
ważań teoretycznych – spośród wprowa-
dzonych ustawą nowelizującą z 22 czerw-
ca 2016 r.18.

Na tym tle powstaje pytanie o istotę za-
sady wyłączności, określonej w art. 7 ust. 3 
pzp, w relacji do art. 144 pzp. W świetle 
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sformułowań ustawy należy, jak się wydaje, 
przyjąć, że pod rządami znowelizowanej 
ustawy zmiany podmiotowe po stronie 
wykonawcy dopuszczalne będą wyłącznie 
w tych przypadkach, które określone są 
w art. 144 ust. 1 pkt 4 pzp. Poza tymi przy-
padkami, zmiany powinno się uznać za pro-
wadzące do obejścia zasad wynikających 
z systemu prawa zamówień publicznych 
i w związku z tym za niedopuszczalne19. 
Przemawia za tym w szczególności to, że 
– poza zmianami dozwolonymi w świe-
tle art. 144 ust. 1 pkt 4 pzp – wszelkie 
inne zmiany o charakterze podmiotowym 
ustawodawca generalnie uznaje za istotne. 
Stanowi o tym expressis verbis art. 114 
ust. 1e pkt 2 lit. d) pzp.

Zmiany przewidziane 
w zamówieniu lub specyfikacji
W świetle art. 144 ust. 1 pkt 1 pzp do-
puszcza się możliwość wprowadzenia do 
stosunku umownego zmian, które zostały 
przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu 
lub w specyfikacji istotnych warunków za-
mówienia w postaci jednoznacznych posta-
nowień umownych, które określają ich za-
kres, w szczególności możliwość zmiany 
wysokości wynagrodzenia wykonawcy 
i charakter oraz warunki wprowadzenia 
zmian. Chodzi zatem o wszelkie zmiany 
z góry przewidziane i odpowiednio zako-
munikowane potencjalnym uczestnikom 
postępowania. Zauważmy, że rozwiązanie 
to odpowiada kierunkowo sformułowa-
niu art. 144 pzp w jego dotychczasowym 

19 Por. uwagi na tle identycznie zredagowanego art. 210 ust. 1 pkt 4 wcześniejszego, niezrealizowanego 
projektu nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych. W. Robaczyński: Zmiana wykonawcy zamówienia 
publicznego, „Kontrola Państwowa” nr 5/2015, s. 173.

brzmieniu, to jest przed nowelizacją 
z 2016 r. Należy podkreślić, że mimo od-
miennej redakcji, istota dotychczasowe-
go rozwiązania zawartego w art. 144 pzp 
zostaje zachowana. Ważne jest przy tym, 
że dla dopuszczalności tych zmian nie ma 
znaczenia ich wartość.

Należy podkreślić, że w postanowieniach 
dotyczących zmiany umowy nie można 
jednak przewidywać zmiany ogólnego cha-
rakteru umowy. Zgodnie z art. 144 ust. 1b 
pzp, między innymi w przypadku, o któ-
rym mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 pzp, 
zmiany postanowień umownych nie mogą 
prowadzić do zmiany charakteru umowy 
lub umowy ramowej. W szczególności do-
puszczalność modyfikacji na podstawie 
z góry określonych przesłanek nie może 
prowadzić do obejścia zasady zachowa-
nia tożsamości przedmiotowej zamówie-
nia udzielanego w ustawowo określonym 
trybie.

Dodatkowe dostawy, 
usługi lub roboty budowlane
Zmiany dopuszczalne w sytuacjach okre-
ślonych w punkcie 2) ust. 1 dotyczą reali-
zacji dodatkowych dostaw, usług lub robót 
budowlanych od dotychczasowego wyko-
nawcy, nieobjętych zamówieniem podsta-
wowym, o ile stały się niezbędne i zosta-
ły spełnione łącznie warunki określone 
w tym przepisie, to jest zmiana wyko-
nawcy nie może zostać dokonana z powo-
dów ekonomicznych lub technicznych, 
w szczególności dotyczących zamienności 
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lub interoperacyjności sprzętu, usług 
lub instalacji zamówionych w ramach za-
mówienia podstawowego (lit. a), zmiana 
wykonawcy spowodowałaby istotną niedo-
godność lub znaczne zwiększenie kosztów 
dla zamawiającego (lit. b) lub też wartość 
każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% 
wartości zamówienia określonej pierwotnie 
w umowie lub umowie ramowej (lit. c). 

W kontekście powyższych okoliczno-
ści pojawia się wątpliwość, czy trafne 
jest umieszczenie przepisu o zamówieniu 
dodatkowym wśród rozwiązań dotyczących 
zmiany umowy. Wydaje się, że zgodnie z do-
tychczasowymi doświadczeniami, należało-
by nadal traktować zamówienie dodatkowe 
jako odrębne zamówienie, choć związane 
podmiotowo i przedmiotowo z dotychcza-
sowym zamówieniem. Różnica polega na 
tym, że w świetle dokonanych zmian, za-
mówienie dodatkowe nie wymaga zastoso-
wania trybu przewidzianego dla udzielania 
takiego odrębnego zamówienia, a „tylko” 
tryb przewidziany dla zmiany udzielonego 
już wcześniej zamówienia.

Nieprzewidziane okoliczności
Przesłanka modyfikacji zobowiązania 
określona w punkcie 3) ust. 1 dotyczy 
nieprzewidzianych zmian okoliczno-
ści, to znaczy gdy konieczność zmiany 
umowy lub umowy ramowej spowodowana 
jest okolicznościami, których zamawiający, 
działając z należytą starannością, nie mógł 

20 Art. 3571 § 1 k.c. ma następujące brzmienie: „Jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków speł-
nienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą 
stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, 
zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, wysokość świad-
czenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy. Rozwiązując umowę, sąd może w miarę potrzeby orzec 
o rozliczeniach stron, kierując się zasadami określonymi w zdaniu poprzedzającym”.

przewidzieć (lit. a), przy czym warunek 
ten musi być spełniony łącznie z tym, że 
wartość zmiany nie przekracza 50% war-
tości zamówienia określonej pierwotnie 
w umowie lub umowie ramowej (lit. b).

Warto zauważyć, że nowelizacja – za 
dyrektywą – powraca w pewnym sen-
sie do rozwiązania funkcjonującego na 
tle poprzedniego brzmienia art. 144 pzp, 
to jest regulacji, która obowiązywała 
przed 24 października 2008 r. Jak już wska-
zano we wstępnej części opracowania, roz-
wiązanie zawarte w ustawie odwoływało się 
dla uzasadnienia modyfikacji zobowiązania 
właśnie do zaistnienia okoliczności, któ-
rych nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy. Po nowelizacji ustawy 
– Prawo zamówień publicznych z 2008 r. 
modyfikacja umowy stała się dopuszczalna 
tylko w przypadku wystąpienia okolicz-
ności z góry przewidzianych, dla których 
zamawiający ustalił reguły zmiany treści 
zobowiązania. Nieprzewidziane okolicz-
ności mogły się stać podstawą zmiany po-
stanowień umowy na podstawie klauzuli 
rebus sic stantibus. Istnieje bowiem możli-
wość uwzględnienia wpływu nadzwyczaj-
nej zmiany stosunków na zobowiązanie na 
podstawie wyroku sądu opierając się na tej 
klauzuli, jednak muszą być wówczas speł-
nione przesłanki określone w art. 3571 k.c. 
Pamiętać przy tym należy, że nie jest to 
zmiana umowna, stąd nie poświęcam 
jej w tym miejscu więcej uwagi20.
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Wartość zmiany
Kolejna przesłanka dopuszczalności zmian 
umowy, określona w punkcie 6) ust. 1, od-
wołuje się do wartości zmiany postanowień 
umownych. Zmiana ta jest dopuszczal-
na w sytuacji, gdy łączna wartość zmian 
jest mniejsza niż kwoty określone w prze-
pisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8 pzp (chodzi tu o tzw. progi unijne) 
i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia 
określonej pierwotnie w umowie w przy-
padku zamówień na usługi lub dostawy albo, 
w przypadku zamówień na roboty budow-
lane – jest mniejsza od 15% wartości zamó-
wienia określonej pierwotnie w umowie.

Na tle tego rozwiązania pojawiają się 
istotne problemy związane z wątpliwo-
ściami interpretacyjnymi pojęcia „war-
tość zmiany”. Dotyczy to zwłaszcza przy-
padków, w których zmiana nie dotyczy 
wynagrodzenia, lecz innych elementów 
stosunku umownego. Jest bowiem oczy-
wiste, że w odniesieniu do interesujących 
nas umów wartość ekonomiczną przed-
stawia nie tylko cena lub wynagrodzenie, 
ale także inne świadczenia stron. Stąd 
pytanie, czy i w jaki sposób można obli-
czyć wartość pieniężną zmian świadcze-
nia, które nie jest wyrażone w pieniądzu, 
ale które ma określoną wartość majątkową 
(np. zakres lub jakość prac).

Jeśli jednak uznamy, że – niezależnie od 
innych elementów stosunku zobowiąza-
niowego – najistotniejsze jest w tym przy-
padku ustalenie dopuszczalności zmiany 
wynagrodzenia, to pojawia się zasadnicze 
pytanie o dopuszczalność zmiany wyna-
grodzenia na podstawie tego przepisu, 
skoro inny przepis – art. 142 ust. 5 pzp 
– limituje wzrost wynagrodzenia, odno-
sząc taką możliwość tylko do konkretnych 

przypadków. O waloryzacji wynagrodzenia 
na podstawie tego przepisu będzie jesz-
cze mowa dalej. Jednak już tu trzeba za-
uważyć, że traktując art. 142 ust. 5 pzp 
jako przepis w pewnym sensie specjalny 
w stosunku do art. 144 ust. 1 pkt 6 pzp, 
należałoby uznać w konsekwencji, iż pod-
wyższenie wynagrodzenia na podstawie 
art. 144 ust. 1 pkt 6 pzp nie jest co do za-
sady dopuszczalne. Z drugiej jednak stro-
ny, podważa się w ten sposób jakąkolwiek 
w zasadzie wartość normatywną tego prze-
pisu. Jeśli bowiem przyjąć, że możliwe 
są zmiany wynagrodzenia wyłącznie na 
podstawie art. 142 ust. 5 pzp, to trud-
no doszukać się uzasadnienia dla art. 144 
ust. 1 pkt 6 pzp w jego obecnym kształ-
cie. Ograniczenie natomiast dopuszczal-
ności zmiany na podstawie tego przepisu 
tylko do elementów stosunku umownego 
innych niż wynagrodzenie pozbawiało-
by ten przepis głębszego znaczenia prak-
tycznego. Trzeba przy tym zauważyć, że 
art. 142 ust. 5 pzp nie limituje wartości 
zmiany wynagrodzenia, który to limit wy-
stępuje w treści art. 144 ust. 1 pkt 6 pzp. 
Te wątpliwości interpretacyjne wskazują, 
jak się wydaje, na możliwość wystąpienia 
poważnych trudności w jego stosowaniu.

Ogólne ograniczenia 
dopuszczalności zmiany umowy
Obok podtrzymania ogólnego zakazu do-
konywania zmian postanowień umowy 
w sprawie zamówienia publicznego i ogra-
niczenia dopuszczalności tych zmian tylko 
do limitowanych przypadków, art. 144 pzp 
zawiera także dalsze mechanizmy mają-
ce przeciwdziałać jego nadużywaniu. 
Mechanizmy te można zestawić w spo-
sób następujący:
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 • w przypadkach, o których mowa w ust. 1 
pkt 2 i 3 oraz pkt 4 lit. b), zamawiający 
nie może wprowadzać kolejnych zmian 
umowy lub umowy ramowej w celu 
uniknięcia stosowania przepisów usta-
wy (art. 144 ust. 1a pzp);
 • w przypadkach, o których mowa w ust. 1 
pkt 1, 3 i 6, zmiany postanowień umow-
nych nie mogą prowadzić do zmiany cha-
rakteru umowy lub umowy ramowej 
(art. 144 ust. 1b pzp);
 • jeżeli umowa zawiera postanowienia 
przewidujące możliwość zmiany wy-
nagrodzenia należnego wykonawcy z po-
wodu okoliczności innych niż zmiana za-
kresu świadczenia wykonawcy, dopusz-
czalną wartość zmiany umowy, o której 
mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c), pkt 3 lit. b) 
i pkt 6, ustala się na podstawie warto-
ści zamówienia określonej pierwotnie, 
z uwzględnieniem zmian wynikających 
z tych postanowień (art. 144 ust. 1d pzp).

Zmiany przekraczające 
dozwolone granice
Jeśli zamawiający zamierza zmienić warun-
ki realizacji zamówienia, które wykraczają 
poza zmiany umowy lub umowy ramowej 
dopuszczalne zgodnie z art. 144 ust. 1-1b, 
1d i 1e, obowiązany jest przeprowadzić 
nowe postępowanie o udzielenie zamó-
wienia. Wynika to z art. 144 ust. 3 pzp. Do 
treści tego przepisu można jednak zgłosić 
istotne wątpliwości. Z pewnego punktu wi-
dzenia przepis w tym kształcie wydaje się 
zbędny, chyba że chodzi o wprowadzenie 
normy mającej raczej tylko „instruktyw-
ny” charakter. Skoro bowiem określona 
zmiana stosunku prawnego wynikającego 
z umowy w sprawie zamówienia publicz-
nego wykracza poza zakres dopuszczalnej 

zmiany, to mamy w istocie do czynienia 
z nowym zamówieniem. Nie trzeba zatem 
podkreślać, że konieczne jest przeprowa-
dzenie nowego postępowania, bo jest to 
oczywiste. Problemy jednak na tym się 
nie kończą. Ustawa nie pozwala bowiem 
na udzielenie odpowiedzi na pytanie, co 
w takim przypadku z zamówieniem do-
tychczasowym. Oczywiście nie będzie 
większego problemu, gdy nowe zamówie-
nie będzie realizował ten sam wykonawca. 
Jeśli jednak zakładamy – a nie możemy 
zakładać inaczej – że to nowe postępo-
wanie będzie rzetelnie przeprowadzone, 
to oczywiście może się zdarzyć, że zosta-
nie wyłoniony inny wykonawca, niż wy-
konawca zamówienia pierwotnego. Pojawia 
się w związku z tym pytanie o dalszy los 
pierwszego zobowiązania, które przecież 
nadal powinno być wykonywane na wa-
runkach określonych w nadal obowiązują-
cej umowie. W ten sposób nie dojdzie do 
zmiany treści postanowień umowy, ale do 
nałożenia się „nowych” warunków (w ra-
mach umowy z drugim wykonawcą) na 
„stare” warunki. Nietrudno wyobrazić 
sobie przede wszystkim praktyczne kło-
poty w takiej sytuacji. Jedynym rozwiąza-
niem będą zapewne mechanizmy umożli-
wiające rozwiązanie stosunku umownego 
z inicjatywy zamawiającego. Nie rozwijam 
jednak tego zagadnienia, gdyż wymaga-
łoby to szczegółowej analizy możliwości 
rozwiązywania stosunków umownych na 
tle nowego kształtu ustawy – Prawo za-
mówień publicznych.

Skutki niedozwolonej zmiany
W świetle art. 144 ust. 2 pzp, skutkiem nie-
dozwolonej zmiany postanowień zawartej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego 
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może być – podobnie jak do tej pory 
– unieważnienie postanowień umowy 
zmienionych z naruszeniem art. 144 
ust. 1-1b, 1d i 1e pzp. Zgodnie bowiem 
z art. 144a ust. 1 pkt 2 pzp, Prezes Urzędu 
Zamówień Publicznych może wystąpić do 
sądu o unieważnienie zmian umowy doko-
nanych z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 
1d i 1e pzp. Orzeczenie w tym zakresie 
ma charakter konstytutywny. W świe-
tle art. 144a ust. 2 pzp, uprawnienie do 
wystąpienia o unieważnienie zmiany 
umowy wygasa z upływem czterech lat 
od dnia dokonania takiej zmiany. Jeżeli 
nie zostanie uruchomione postępowanie 
zmierzające do wyeliminowania niedo-
zwolonej zmiany umowy z obrotu praw-
nego, zmiana taka będzie nadal skuteczna, 
mimo jej sprzeczności z prawem. Mamy 
w tym przypadku do czynienia z rozwią-
zaniem szczególnym w stosunku do art. 58 
§ 1 k.c., zgodnie z którym, czynność praw-
na sprzeczna z prawem lub mająca na celu 
obejście prawa jest nieważna. Natomiast 
w razie skutecznego podważenia zmian 
wprowadzonych do umowy i prawomoc-
nego orzeczenia o unieważnieniu zmiany, 
w miejsce unieważnionych postanowień 
umowy lub umowy ramowej wchodzą 
wówczas „z powrotem” postanowienia 
umowne w pierwotnym brzmieniu.

Dalszym skutkiem niedozwolonej 
zmiany postanowień umowy może być 
odpowiedzialność za naruszenie dys-
cypliny finansów publicznych. Artykuł 
17 ust. 6 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o od-
powiedzialności za naruszenie dyscypliny 

21 T.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 168, ze zm.; zwanej dalej w skrócie „uondfp”.

finansów publicznych21 stanowi bowiem, 
że naruszeniem dyscypliny finansów pu-
blicznych jest zmiana umowy w sprawie za-
mówienia publicznego lub umowy ramowej 
z naruszeniem przepisów o zamówieniach 
publicznych. Odpowiedzialności podlega 
wówczas osoba działająca w imieniu zama-
wiającego, która złożyła oświadczenie woli 
o zmianie postanowień umowy.

Nie ulega wątpliwości, że przywołany 
art. 17 ust. 6 uondfp dotyczy niedozwo-
lonych modyfikacji umowy o charakterze 
przedmiotowym. Na marginesie zasadni-
czych rozważań pojawia się tu jednak py-
tanie o relację między art. 17 ust. 6 uondfp 
a art. 17 ust. 1b pkt 1 uondfp. Zgodnie 
z tym drugim przepisem, naruszeniem dys-
cypliny finansów publicznych jest udziele-
nie zamówienia publicznego wykonawcy, 
który nie został wybrany w trybie określo-
nym w przepisach o zamówieniach publicz-
nych. Chodzi zatem o zmiany podmiotowe. 
Do tej pory zmiany podmiotowe po stronie 
wykonawcy kwalifikowano z tego właśnie 
przepisu. Wydaje się natomiast, że obec-
nie także zmiany podmiotowe po stro-
nie wykonawcy dokonane z naruszeniem 
art. 144 ust. 1 pkt 4 pzp należy uznać za 
czyny podlegające pod art. 17 ust. 6 uondfp 
jako zmiany umowy w sprawie zamówienia 
publicznego z naruszeniem przepisów o za-
mówieniach publicznych. Bliższe omówie-
nie tej kwestii wymagałoby jednak odręb-
nego opracowania. Przywołam tutaj tylko 
fragment uzasadnienia orzeczenia Głównej 
Komisji Orzekającej z 27 lutego 2012 r. 
(BDF1/4900/135/142-143/11/4291). 
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Komisja stwierdziła, że skoro czyn okre-
ślony w art. 17 ust. 6 uondfp polega na nie-
zgodnym z przepisami dokonaniu zmiany 
umowy w sprawie zamówienia publiczne-
go, to „wypełnienie znamion naruszenia 
następuje więc w przypadku, gdy upraw-
niona do tego osoba swoim działaniem do-
prowadza do skutecznej zmiany zawartej 
umowy, a zmiana ta nie mieści się w grani-
cach dopuszczonych przez obowiązujące 
przepisy o zamówieniach publicznych”.

Inne przypadki zmian umowy
Wśród innych przypadków dopuszczalnych 
modyfikacji stosunku prawnego wynikają-
cego z umowy w sprawie zamówienia pu-
blicznego, niż określone w art. 144 ust. 1 
pzp, trzeba wskazać na pierwszym miej-
scu rozwiązanie przewidujące waloryzację 
wynagrodzenia należnego wykonawcy. Od 
19 października 2014 r. obowiązują prze-
pisy, które nie zostały zmienione w toku 
nowelizacji z 2016 r., przewidujące takie 
właśnie rozwiązanie. Zgodnie z art. 142 
ust. 5 pzp, umowa zawarta na okres dłuż-
szy niż 12 miesięcy zawiera postanowienia 
o zasadach wprowadzania odpowiednich 
zmian wysokości wynagrodzenia należnego 
wykonawcy w przypadku zmiany staw-
ki podatku od towarów i usług (pkt 1), 
wysokości minimalnego wynagrodzenia 
za pracę ustalonego na podstawie art. 2 
ust. 3-5 ustawy z 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę22 
(pkt 2) oraz w przypadku zmiany zasad 
podlegania ubezpieczeniom społecz-
nym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

22 T.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2008, ze zm.

lub wysokości stawki składki na ubezpie-
czenia społeczne lub zdrowotne (pkt 3) 
– w każdym z tych przypadków, jeżeli 
zmiany te będą miały wpływ na koszty 
wykonania zamówienia przez wykonaw-
cę. Wprowadzenie stosownych postano-
wień w tym zakresie jest obligatoryjne, 
jednak należy zwrócić uwagę, że dotyczy 
to wyłącznie umów zawartych na okres 
przekraczający 12 miesięcy.

Dodać trzeba, że – orzekając już po wej-
ściu w życie tego rozwiązania, ale odno-
sząc się do stanu prawnego sprzed 19 paź-
dziernika 2014 r. – Sąd Najwyższy w wy-
roku z 22 października 2014 r. (II CSK 
773/13) stwierdził, że strony mogły za-
wrzeć – na podstawie art. 3581 § 2 k.c. 
w zw. z art. 139 ust. 1 pzp – postanowienie 
zawierające klauzulę o charakterze walory-
zującym (adaptacyjną) dotyczącą wysoko-
ści ustalonego w umowie wynagrodzenia 
należnego wykonawcy od zamawiającego. 
Według Sądu Najwyższego, „zastosowanie 
klauzul adaptacyjnych należy uznać za do-
puszczalne pod warunkiem, że informa-
cja o tym będzie zawarta w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia lub ogło-
szeniu o przetargu”. Pojawia się pytanie, 
czy stanowisko to jest aktualne także obec-
nie, w świetle nowelizacji wprowadzonej 
ustawą z 22 czerwca 2016 r. Jest to zara-
zem pytanie o wzajemny stosunek między 
art. 144 ust. 1 pkt 1 pzp a art. 142 ust. 5 
pzp. W szczególności chodzi o odpowiedź, 
czy regulacja zawarta w art. 142 ust. 5 pzp 
wyłącza możliwość zastosowania do wyna-
grodzenia także art. 144 ust. 1 pkt 1 pzp 
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w odniesieniu do wynagrodzenia. Wydaje 
się, że wykładnia interesujących nas prze-
pisów nie daje podstaw do takiego wyłą-
czenia. W przypadkach, o których mowa 
w art. 142 ust. 5 pzp, zmiany wysokości 
podatków, płacy minimalnej czy zasad 
opłacania lub wysokości stawki składki 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowot-
ne muszą być uwzględnione w umowie, 
jeżeli jest ona zawarta na okres dłuższy 
niż 12 miesięcy. Jak już wyżej wskazano, 
przepis ten nakłada obowiązek wprowa-
dzenia do umowy mechanizmów walo-
ryzacyjnych przez określenie zasad wpro-
wadzania odpowiednich zmian wysoko-
ści wynagrodzenia należnego wykonawcy 
w konkretnym przypadku. Nie przesą-
dza on natomiast o kształcie tych zmian. 
Z kolei na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 
pzp mogą być wprowadzane do umowy 
także inne rozwiązania waloryzacyjne, 
w tym w szczególności dotyczące wpły-
wu na umowę innych parametrów eko-
nomicznych, niż określone w art. 142 
ust. 5 pzp. Oczywiście aktualny pozo-
staje wymóg, aby zastosowanie klauzu-
li waloryzacyjnej w konkretnej umowie 
było przewidziane w ogłoszeniu lub spe-
cyfikacji. Pamiętać też przy tym trzeba, że 
znaczenie waloryzacji umownej w obrocie 
profesjonalnym jest wzmocnione przez to, 
że w świetle art. 3581 § 4 k.c. wyłączona 
jest możliwość zastosowania na żądanie 
przedsiębiorcy waloryzacji sądowej okre-
ślonej w art. 3581 § 3 k.c., jeżeli świadcze-
nie pozostaje w związku z prowadzeniem 
przedsiębiorstwa.

Zmiana zabezpieczenia
Na zakończenie trzeba odnotować, że 
w ustawie – Prawo zamówień publicznych 

przewidziana jest możliwość jeszcze jed-
nego rodzaju zmian szeroko pojętego sto-
sunku umownego. Chodzi o dopuszczal-
ność zmiany formy zabezpieczenia na-
leżytego wykonania umowy. Nie jest to 
jednak nowe rozwiązanie, obowiązywało 
ono także przed nowelizacją, stąd nie po-
święcam mu więcej uwagi, poprzestając 
na przypomnieniu kwestii już wcześniej 
znanych. Pierwszy przypadek dotyczy 
zmiany formy zabezpieczenia na podsta-
wie decyzji wykonawcy. Zgodnie z art. 149 
ust. 1 pzp, w trakcie realizacji umowy wy-
konawca może dokonać zmiany formy za-
bezpieczenia na jedną lub kilka form, o któ-
rych mowa w art. 148 ust. 1 pzp. Z kolei 
art. 149 ust. 2 pzp reguluje kwestie zmiany 
zabezpieczenia. Za zgodą zamawiającego 
wykonawca może dokonać zmiany formy 
zabezpieczenia na jedną lub kilka form, 
o których mowa w art. 148 ust. 2. W każ-
dym razie zmiana formy zabezpieczenia 
jest dokonywana z zachowaniem ciągło-
ści zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 
wysokości (art. 149 ust. 3 pzp).

Podsumowanie
Nowelizacja art. 144 pzp dokonana usta-
wą z 22 czerwca 2016 r. ma bardzo duże 
znaczenie dla praktyki wykonywania 
umów w sprawach zamówień publicz-
nych. Po nowelizacji, w treści tego artyku-
łu znalazły się rozwiązania częściowo nie-
występujące w dotychczasowym kształcie 
ustawy, częściowo zaś ujęte w odmien-
ny sposób. Przepisy te nie będą łatwe 
do zastosowania. Wpływa na to, z jed-
nej strony, wysoki stopień komplikacji 
oraz obszerność regulacji, z drugiej zaś 
– występowanie szeregu klauzul gene-
ralnych i sformułowań nieznanych dotąd 
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na gruncie polskiego prawa cywilnego. 
Jest to jednak zjawisko nieobce wszyst-
kim osobom zajmującym się w jakimkol-
wiek zakresie transpozycją do naszego 
porządku prawnego rozwiązań prawa 
unijnego. Stwarza to jednocześnie potrze-
bę nie tylko „doraźnej” wykładni, odpo-
wiadającej na konkretne problemy prak-
tyczne, ale także rozważań o charakterze 
systemowym, pozwalających na umiesz-
czenie nowych przepisów w kontekście 
zawierania i wykonywania nie tylko 
umów w sprawach zamówień publicz-
nych, ale umów gospodarczych w ogóle. 

Niniejszy artykuł ma zaś stanowić zachę-
tę do takiej dyskusji, z pełną świadomo-
ścią tego, że daleka jest droga wiodąca do 
rozwiązania wszelkich istotnych proble-
mów interpretacyjnych oraz że później-
sze doświadczenia mogą zweryfikować 
zasadność sformułowanych w nim tez.
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