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WOJCIECH ROBACZYŃSKI

Wprowadzenie
Problematyka modyfikacji zobowiązań 
wynikających z umów w sprawie zamó-
wienia publicznego jest stale obecna za-
równo w piśmiennictwie prawniczym, 
jak i orzecznictwie. Dotyczy to zarówno 
przekształceń o charakterze przedmio-
towym, to jest odnoszących się do tre-
ści umowy, jak i przekształceń podmioto-
wych, czyli zmiany strony zawartej umowy. 
I właśnie te drugie z wymienionych mo-
dyfikacji są przedmiotem zainteresowania 

w niniejszym artykule. Waga tych zagad-
nień jest oczywista, gdyż, z jednej strony, 
w trakcie wykonywania umów dochodzi 
często do ekonomicznej lub organizacyjnej 
potrzeby wprowadzenia wspomnianych 
modyfikacji, ale z drugiej strony, zawie-
ranie umów dotyczących zamówień pu-
blicznych charakteryzuje się szczególnymi  
rygorami, związanymi z prawnie regla-
mentowanymi trybami wyłaniania wyko-
nawców. Powstaje zatem pytanie, czy i na  
jakich warunkach przekształcenia pod-
miotowe w sferze zamówień publicznych 
mogą być uznane za dopuszczalne.

Uwagi na tle nowych rozwiązań prawnych

Zmiana wykonawcy  
zamówienia publicznego

W trakcie realizacji zobowiązań pojawia się niekiedy potrzeba dokonania 
zmiany wykonawcy umowy, co umożliwiają przepisy Kodeksu cywilnego. 
W przypadku zamówień publicznych mamy jednak do czynienia z ograni-
czeniami związanymi z koniecznością przestrzegania prawnie określonych 
procedur przy wyborze wykonawcy. Nowe przepisy unijne, a za nimi pro-
jekt polskiego Prawa zamówień publicznych, przewidują możliwość doko-
nywania zmian podmiotowych po stronie wykonawcy. Artykuł stanowi  
analizę tych rozwiązań, ze wskazaniem na zagadnienia, które mogą  
budzić wątpliwości w praktyce stosowania nowych przepisów, ale także 
z punktu widzenia rozważań teoretycznych. Dotyczy to zarówno zakresu 
stosowania tych przepisów, jaki i poszczególnych przesłanek dopuszczal-
ności zmiany wykonawcy zamówienia publicznego.
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Zagadnienia związane ze zmianami pod-
miotowymi w zobowiązaniu wynikającym 
z umowy w sprawie zamówienia publicz-
nego były już wcześniej wielokrotnie poru-
szane w literaturze, w tym także na łamach 
„Kontroli Państwowej”1. Uzasadnieniem 
kontynuowania dyskusji na ten temat jest 
nie tylko stała aktualność problematyki 
zmian podmiotowych, ale przede wszyst-
kim fakt, że sfera zamówień publicznych 
stała się przedmiotem nowych regulacji 
unijnych – w postaci dyrektyw z 2014 r. 
– które w nieodległym już czasie powinny 
być wprowadzone do polskiego porządku 
prawnego. Regulacje te odnoszą się bezpo-
średnio także do kwestii dopuszczalności 
wprowadzania zmian w umowach w spra-
wach zamówień publicznych. Dotyczy to 
zarówno zmian o charakterze przedmio-
towym, jak i zmian podmiotowych, a kon-
kretnie – zmian po stronie wykonawcy. 
Nowe rozwiązania unijne przewidują dale-
ko idące, a nawet wręcz rewolucyjne zmia-
ny w porównaniu z aktualnie obowiązu-
jącym w naszym kraju stanem prawnym. 
W artykule mowa będzie o sprawach, któ-
rych geneza i znaczenie były już wcześniej 
szerzej dyskutowane, co zwalnia od po-
wtarzania znanych kwestii. Uzasadnione 
jest zatem przejście od razu do prezentacji 

nowych rozwiązań europejskich, a następ-
nie podjęcie próby oceny zamierzeń pol-
skiego ustawodawcy w zakresie implemen-
tacji postanowień dyrektyw do polskiego 
porządku prawnego2.

Uczynię jeszcze zastrzeżenie, że choć 
problematyka zmian podmiotowych może 
być rozważana zarówno w odniesieniu do 
zmian wykonawcy, jak i zamawiającego, to 
jednak istotniejsze znaczenie praktyczne 
ma kwestia przekształceń podmiotowych 
po stronie wykonawcy. Z tego względu po-
niższe rozważania będą się koncentrowały 
właśnie na zmianach dotyczących tej stro-
ny umowy w sprawie zamówienia publicz-
nego. Jest to uzasadnione także tym, że 
nowe rozwiązania prawa unijnego, a w ślad 
za nimi propozycje formułowane pod ad-
resem prawa polskiego, dotyczą właśnie 
zmiany wykonawcy i nie odnoszą się do 
kwestii ewentualnych zmian po stronie 
zamawiającego.

Prezentacja nowych rozwiązań
Jak z powyższego wynika, stoimy u progu 
poważnych zmian polskiego prawa zamó-
wień publicznych, koniecznych z powo-
du wspomnianych nowych rozwiązań 
unijnych. Chodzi tu o następujące akty 
prawne3:

1 Zob. W. Robaczyński: Uwagi w sprawie „przejęcia zamówienia publicznego”, „Kontrola Państwowa” nr 1/2007.
2 Obszerniejsze wypowiedzi piśmiennictwa poświęcone zmianom podmiotowym w zamówieniach publicz-

nych zob. m.in.: R. Szostak: Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 13 stycznia 2004 r. (V CK 97/03), 
„Orzecznictwo Sądów Polskich” nr 2/2005; W. Robaczyński: Pytanie o dopuszczalność zmian podmio-
towych w umowie w sprawie zamówienia publicznego, [w:] Europeizacja prawa prywatnego, pod. red. 
M. Pazdana, W. Popiołka, E. Rott-Pietrzyk i M. Szpunara, tom II, Warszawa 2008; W. Jarzyński: Zmiany  
podmiotowe w umowach, „Monitor Zamówień Publicznych” nr 6/2011; Ł. Kozłowski: Przekształcenia  
podmiotowe umowy w sprawie zamówienia publicznego, „Prawo Zamówień Publicznych” nr 2/2012; 
A. Kowalczyk: Zmiany po stronie wykonawcy, „Zamówienia Publiczne – Doradca” nr 4/2012.

3 Poza zakresem rozważań pozostawiam natomiast dyrektywę nr 2014/23/UE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z 26.02.2014 r. w sprawie udzielania koncesji (DzUrzUE L 94 z 28.03. 2014).
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• dyrektywę nr 2014/24/UE Parlamen-
tu Europejskiego i Rady z 26 lutego 
2014 r. w sprawie zamówień publicz-
nych, uchylającą dyrektywę nr 2004/18/
WE (DzUrzUE L 94 z 28 marca 2014 r.), 
zwaną dalej „nową dyrektywą klasyczną”;

• dyrektywę nr 2014/25/UE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z 26 lutego 2014 r. 
w sprawie udzielania zamówień przez 
podmioty działające w sektorach gospo-
darki wodnej, energetyki, transportu 
i usług pocztowych, uchylającą dyrek-
tywę nr 2004/17/WE (DzUrzUE L 94 
z 28 marca 2014 r.), zwaną dalej „nową 
dyrektywą sektorową”.
W dalszej części będę się odwoływał 

do postanowień nowej dyrektywy kla-
sycznej, natomiast w zasadzie nie zajmę 
się odrębnie nową dyrektywą sektorową, 
choć wypada uczynić na jej temat pewną 
wzmiankę, gdyż w zakresie modyfikacji 
zobowiązania zawiera ona zbliżone roz-
wiązania. W konsekwencji, projekt no-
wego polskiego prawa zamówień publicz-
nych w części dotyczącej zamówień sek-
torowych zawiera w pewnym zakresie 
odesłania do ogólnych zasad modyfikacji  
zobowiązań wynikających z umów w spra-
wach zamówień publicznych.

Wymienione wyżej akty unijne muszą 
być wdrożone do polskiego prawa już w nie-
odległym czasie. Terminy implementacji, 
zgodnie z art. 90 ust. 1 nowej dyrektywy 

klasycznej oraz art. 106 ust. 1 nowej dy-
rektywy sektorowej, upływają 18 kwiet-
nia 2016 r. Stosowny projekt nowej pol-
skiej ustawy – Prawo zamówień publicz-
nych wraz z uzasadnieniem, przygotowany 
w Urzędzie Zamówień Publicznych i prze-
kazany do dyskusji, został opatrzony datą 
17 kwietnia 2015 r. Choć dokument ten 
ma walor projektu, w związku z czym bę-
dzie jeszcze z pewnością modyfikowany 
w toku trwającej debaty, to jednak – ze 
względu na obowiązek uwzględnienia bar-
dzo szczegółowych rozwiązań prawa unij-
nego – co do niektórych kwestii zakres 
ewentualnych zmian nie będzie mógł być 
zbyt szeroki. Dotyczy to zwłaszcza pro-
blemu, który ma być zasadniczą kwestią 
poruszoną w niniejszym opracowaniu, to 
jest przejęcia praw i obowiązków wyko-
nawcy wynikających z umowy w sprawie 
zamówienia publicznego4.

Na początek warto przytoczyć treść frag-
mentu nowej dyrektywy klasycznej, doty-
czącego zagadnienia zmian stosunku zo-
bowiązaniowego wynikającego z umowy 
w sprawie zamówienia publicznego. Z inte-
resującego nas punktu widzenia szczególne 
znaczenie ma art. 72 dyrektywy, opatrzo-
ny tytułem „Modyfikacja umów w okresie 
ich obowiązywania”, regulujący w sposób 
kompleksowy problematykę wszelkich 
zmian w umowach, zarówno o charakte-
rze przedmiotowym, jak i podmiotowym. 

4 Należy zaznaczyć, że przepisy nowej ustawy nie będą miały zastosowania do postępowań o udzielenie za-
mówienia publicznego wszczętych a niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy oraz do umów 
w sprawach zamówień publicznych zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy. Do tych postępowań 
i umów stosować się będzie przepisy dotychczasowe. Przepisy dotychczasowe będzie się także stosować 
do umów w sprawach zamówień publicznych zawartych po dniu wejścia w życie przepisów ustawy w na-
stępstwie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego przed dniem wejścia przepi-
sów ustawy (por. uzasadnienie projektu ustawy).
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Cytowany poniżej fragment tego przepi-
su jest istotny z punktu widzenia zmian 
podmiotowych w umowie w sprawie za-
mówienia publicznego.
„1. Zamówienia i umowy ramowe można 
modyfikować bez przeprowadzania nowe-
go postępowania o udzielenie zamówienia 
zgodnie z niniejszą dyrektywą w dowol-
nym z poniższych przypadków:

[…]
d) gdy nowy wykonawca zastępuje wy-
konawcę, któremu instytucja zamawia-
jąca pierwotnie udzieliła zamówienia, 
w wyniku:
(i)  jednoznacznej klauzuli przeglądowej 

lub opcji zgodnych z lit. a);
(ii)  sukcesji uniwersalnej lub częściowej 

w prawa i obowiązki pierwotnego wy-
konawcy, w wyniku restrukturyzacji, 
w tym przejęcia, połączenia, nabycia 
lub upadłości, przez innego wykonaw-
cę, który spełnia pierwotnie ustalo-
ne kryteria kwalifikacji podmioto-
wej, pod warunkiem że nie pociąga 
to za sobą innych istotnych modyfi-
kacji umowy i nie ma na celu obej-
ścia stosowania niniejszej dyrekty-
wy; lub

(iii)  sytuacji, gdy instytucja zamawiająca 
sama przyjmuje zobowiązania głów-
nego wykonawcy względem jego pod-
wykonawców, gdy możliwość taką 
przewidują przepisy krajowe na mocy 
art. 71;

e) gdy modyfikacje, niezależnie od ich 
wartości, są nieistotne w rozumieniu 
ust. 4.
[…]

4. Modyfikację umowy w sprawie za-
mówienia lub umowy ramowej w okre-
sie ich obowiązywania uznaje się za istotną 

w rozumieniu ust. 1 lit. e), jeżeli powodu-
je ona, że charakter umowy w sprawie za-
mówienia lub umowy ramowej zmienia się 
w sposób istotny w stosunku do charak-
teru pierwotnie zawartej umowy. W każ-
dym przypadku, bez uszczerbku dla prze-
pisów ust. 1 i 2, modyfikację uznaje się za 
istotną, jeżeli spełniony jest co najmniej 
jeden z poniższych warunków:
a) modyfikacja wprowadza warunki, 
które, gdyby były częścią pierwotnego 
postępowania o udzielenie zamówienia, 
umożliwiłyby dopuszczenie innych kan-
dydatów niż ci, którzy zostali pierwot-
nie zakwalifikowani, lub przyjęcie oferty 
innej niż pierwotnie przyjęta, albo zain-
teresowałyby dodatkowych uczestników 
postępowania o udzielenie zamówienia;
b) modyfikacja zmienia równowagę eko-
nomiczną umowy w sprawie zamówienia 
lub umowy ramowej na korzyść wykonaw-
cy w sposób nieprzewidziany w pierwot-
nej umowie lub umowie ramowej;
c) modyfikacja znacznie rozszerza za-
kres umowy w sprawie zamówienia lub 
umowy ramowej;
d) gdy nowy wykonawca zastępuje wy-
konawcę, któremu instytucja zamawia-
jąca pierwotnie udzieliła zamówienia, 
w przypadkach innych niż przewidzia-
ne w ust. 1 lit. d).
5. Nowe postępowanie o udzielenie za-
mówienia zgodnie z niniejszą dyrektywą 
jest wymagane w przypadku modyfikacji 
przepisów umowy w sprawie zamówienia 
publicznego lub umowy ramowej w okre-
sie ich obowiązywania, innych niż mody-
fikacje przewidziane na mocy ust. 1 i 2”.

Dalsze rozważania będą poświęco-
ne zagadnieniom związanym z koniecz-
nością wdrożenia wskazanych wyżej 
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rozwiązań do polskiego porządku praw-
nego. Zastanowienia wymaga zwłaszcza, 
w jakim stopniu wspomniany projekt no-
wego Prawa zamówień publicznych reali-
zuje założenia dyrektyw. Aby dokonać ta-
kiej analizy, wypada zaprezentować także 
treść fragmentu proponowanego polskiego 
unormowania, które ma stanowić wyraz 
implementacji zasad zawartych w przywo-
łanym art. 72 nowej dyrektywy klasycz-
nej. Rozwiązania te zawiera art. 210 pro-
jektu nowego Prawa zamówień publicz-
nych, w następującym brzmieniu5:
„1. Zakazuje się zmian postanowień za-
wartych w umowie lub w umowie ramo-
wej, chyba że zachodzi co najmniej jedna 
z następujących okoliczności:

[…]
4) wykonawcę, któremu zamawiający 
udzielił zamówienia publicznego, zastą-
pił nowy wykonawca, w wyniku:
a) jednoznacznej klauzuli umownej, o któ-
rej mowa w pkt 1,
b) sukcesji uniwersalnej lub częściowej 
praw i obowiązków wykonawcy, 
c) restrukturyzacji, w tym przejęcia, po-
łączenia, nabycia lub upadłości, przez in-
nego wykonawcę, który spełnia ustalone 
kryteria kwalifikacji, pod warunkiem że 
nie pociąga to za sobą innych istotnych 
zmian umowy i nie ma na celu uniknięcia 
stosowania przepisów ustawy, lub
d) w sytuacji, gdy zamawiający przyjmuje 
zobowiązania wykonawcy względem jego 
podwykonawców;

5) zmiany, niezależnie od ich wartości, 
nie są istotne;

[…]
5. Zmianę postanowień zawartych 
w umowie lub umowie ramowej uznaje 
się za istotną, jeżeli zmienia ona w sposób 
istotny charakter umowy w stosunku do 
charakteru pierwotnie zawartej umowy, 
oraz jeżeli spełniony został co najmniej 
jeden z następujących warunków:
1) zmiana wprowadza warunki, które, 
gdyby były uwzględnione w postępowa-
niu o udzielenie zamówienia publicznego, 
to w tym postępowaniu wzięliby lub mo-
gliby wziąć udział inni wykonawcy; 
2) zmiana prowadzi do zmiany równo-
wagi ekonomicznej umowy lub umowy 
ramowej na korzyść wykonawcy w spo-
sób nieprzewidziany w pierwotnej umo-
wie lub umowie ramowej;
3) zmiana znacznie rozszerza zakres 
umowy lub umowy ramowej; 
4) zmiana powoduje zastąpienie wyko-
nawcy, któremu zamawiający udzielił za-
mówienia publicznego, nowym wykonaw-
cą, w przypadkach innych niż wymienio-
ne w ust. 1 pkt 4.
6. Zmiana umowy lub umowy ramowej 
dokonana z naruszeniem ust. 1 podlega 
unieważnieniu”.

Zakres stosowania  
i znaczenie nowych rozwiązań
Jak wynika z przedstawionych wyżej unor-
mowań, zarówno art. 72 nowej dyrektywy 

5 Trzeba ponadto zauważyć, że obok rozwiązań opartych na nowej dyrektywie klasycznej, projekt nowe-
go polskiego prawa zamówień publicznych przewiduje także – zgodnie z wymaganiami nowej dyrekty-
wy sektorowej – regulacje dotyczące zmian umów w sprawach zamówień sektorowych, czego dotyczy  
art. 242 projektu.
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klasycznej, jak i art. 210 projektu nowej 
polskiej ustawy, regulują kwestie zmian 
podmiotowych w umowach w sprawie 
zamówień publicznych w sposób bardzo 
szeroki. Stanowi to istotną nowość w po-
równaniu z dotychczas obowiązującym 
stanem prawnym. Jak wiadomo, obecnie 
obowiązująca ustawa z 29 stycznia 2004 r. 
– Prawo zamówień publicznych6 regulu-
je wprost wyłącznie kwestie dotyczące 
zmian przedmiotowych, i to w sposób 
dość syntetyczny. Chodzi o art. 144 ust. 1 
pzp, zakazujący istotnej zmiany postano-
wień zawartej umowy w stosunku do tre-
ści oferty, na podstawie której dokonano  
wyboru wykonawcy, chyba że zamawiają-
cy przewidział możliwość dokonania ta-
kiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu 
lub w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia oraz określił warunki takiej 
zmiany. Nie zajmując się zatem dalej spra-
wą zmian o charakterze przedmiotowym, 
trzeba tylko odnotować, że wspomnia-
ny art. 210 projektu (podążając za art. 72 
nowej dyrektywy klasycznej) także szero-
ko reguluje kwestie zmian w zakresie tre-
ści stosunku prawnego łączącego strony 
umowy w sprawie zamówienia publiczne-
go. Jest to jednak odrębna kwestia, z oczy-
wistych względów również wywołująca 
żywe zainteresowanie.

Jak wspomniano, ustawa – Prawo za-
mówień publicznych nie reguluje obec-
nie wprost zagadnienia zmian podmioto-
wych. Cytowany wyżej art. 144 ust. 1 pzp 
został tak skonstruowany, że nie odnosi 

się do zmian podmiotowych w zamówie-
niach publicznych, choć niektórzy auto-
rzy odwołują się do powyższego przepi-
su także w kontekście tego rodzaju prze-
kształceń7. Brak regulacji w zakresie zmian 
podmiotowych w ustawie – Prawo zamó-
wień publicznych nie musi jednak ozna-
czać wyłączenia możliwości dokonywania 
takich zmian, gdyż potencjalnie można się 
odwołać do ogólnych norm Kodeksu cy-
wilnego. Zgodnie bowiem z art. 139 ust. 1 
pzp, do umów w sprawach zamówień pu-
blicznych mają zastosowanie – z powo-
du braku odmiennej regulacji – przepi-
sy Kodeksu cywilnego (także do czynno-
ści podejmowanych przez zamawiającego 
i wykonawców w postępowaniu o udzie-
lenie zamówienia publicznego stosuje się 
przepisy Kodeksu cywilnego, o czym sta-
nowi art. 14 pzp). Jak wiadomo, umowy 
w sprawie zamówienia publicznego mają 
charakter umów wzajemnych w rozumie-
niu art. 487 § 2 k.c. Świadczenie zamawia-
jącego (zapłata) jest tu odpowiednikiem 
świadczenia wykonawcy (realizacja zamó-
wienia). Zarówno zamawiający, jak i wy-
konawca są tu wzajemnie wobec siebie 
i dłużnikiem, i wierzycielem. Należy przy 
tym podkreślić, że w polskim Kodeksie 
cywilnym nie przewidziano konstrukcji 
łącznego przeniesienia praw i obowiązków 
strony umowy. Wynika stąd, że zmiana 
po każdej ze stron tego stosunku praw-
nego powinna być analizowana odrębnie 
dla długu i odrębnie dla wierzytelności. 
Z tego punktu widzenia, podstawą dla 

6 J.t. DzU.2013.907 ze zm. (ustawa zwana w skrócie: „pzp”).
7 Por W. Robaczyński: Pytanie o dopuszczalność …, op. cit., s. 276; P. Granecki: Prawo zamówień publicz-

nych. Komentarz, Warszawa 2014, s. 1004-1005.
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zmian podmiotowych stałyby się przepi-
sy art. 509-516 k.c., dotyczące przelewu 
wierzytelności oraz art. 519-525 k.c., do-
tyczące przejęcia długu. Odnosząc się do 
kwestii zmiany wykonawcy, chodziłoby 
o przejęcie długu wykonawcy w zakresie 
wykonania zamówienia przez inny pod-
miot. Podkreślić przy tym trzeba, że samo 
przejęcie długu nie spowodowałoby „au-
tomatycznego” przeniesienia na podmiot 
przejmujący „całego” zamówienia publicz-
nego. Dla osiągnięcia tego celu konieczny 
byłby przelew na ten podmiot (a zatem na 
nowego wykonawcę) wierzytelności o za-
płatę przysługującej dotychczasowemu 
wykonawcy. Choć konstrukcyjnie prze-
jęcie długu i przelew wierzytelności były-
by w tej sytuacji odrębnymi czynnościami 
prawnymi, i teoretycznie mogłaby wystą-
pić tylko jedna z nich, to z gospodarcze-
go punktu widzenia zmiana wykonawcy 
polegałaby co do zasady na założeniu, że 
czynności te byłyby ze sobą funkcjonal-
nie powiązane. W ten sposób nowy wy-
konawca, zobowiązany od chwili podmio-
towej modyfikacji do realizacji zamówie-
nia publicznego, uzyskiwałby roszczenie 
o zapłatę wobec zamawiającego.

Zasygnalizowana wyżej możliwość za-
stosowania konstrukcji prawa cywilnego 
dotyczących przejęcia długu i przelewu  
wierzytelności znajduje swoje praktycz-
ne zastosowanie w odniesieniu do za-
mówień, które nie podlegają przepisom 

ustawy – Prawo zamówień publicznych. 
Dotyczy to na przykład tak zwanych za-
mówień podprogowych – por. art. 4 pkt 8 
pzp (zamówienia poniżej równowartości 
30 000 euro), a także art. 4 projektu nowej 
ustawy (zamówienia o szacunkowej war-
tości poniżej 127 000 zł). Jednak w od-
niesieniu do zamówień, które podlegają 
przepisom Prawa zamówień publicznych, 
na przeszkodzie zastosowaniu konstrukcji 
prawa cywilnego do zmian po stronie wy-
konawcy stoją podstawowe zasady udzie-
lania zamówień. Chodzi tu o zasadę wy-
łączności, wyrażoną w art. 7 ust. 3 pzp, 
stanowiącym, że zamówienia udziela się 
wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie 
z przepisami ustawy. Powszechnie uważa 
się, że tak sformułowana zasada sprzeciwia 
się przejęciu zamówienia przez podmiot, 
który nie był poddany konkurencyjnemu 
trybowi wyboru wykonawcy, co prowadzi-
łoby wprost do zniweczenia celów ustawo-
wej regulacji. Z tego względu zmiany po 
stronie wykonawcy zamówienia publicz-
nego traktowane są powszechnie w orzecz-
nictwie i piśmiennictwie jako naruszają-
ce wyrażoną w art. 7 ust. 3 pzp zasadę 
udzielania zamówienia publicznego wy-
konawcy wybranemu zgodnie z przepi-
sami ustawy i przez to niedopuszczalne8. 
Zaznaczę tylko, że wyjątkiem są zmia-
ny związane z sukcesją uniwersalną, na 
przykład wynikające z przejęcia jedne-
go podmiotu (wykonawcy) przez drugi9. 

8 Por. wyrok Sądu Najwyższego z 13.01.2004 r. (V CK 97/03), opubl. Lex nr 108158 oraz glosę R. Szostaka  
do tego orzeczenia, przywołaną w przyp. 2, s. 88. Zob. też W. Robaczyński: Uwagi w sprawie…, op. cit., 
s. 62-63; W. Jarzyński: Zmiany podmiotowe…, op.cit., s. 40; A. Kowalczyk: Zmiany po stronie wykonaw-
cy, op.cit., s. 46 i n., a także wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 24.09.2014 r. (KIO 1872/14), opubl. 
Lex nr 1540702.

9 Zob. przykładowo W. Robaczyński: Pytanie o dopuszczalność …, op.cit., s. 279 i przywołaną tam literaturę.
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Z wyjątkiem takim mamy do czynie-
nia także na tle art. 554 k.c., dotyczące-
go zbycia przedsiębiorstwa, choć w tym 
wypadku dochodzi nie do zwalniającego 
przejęcia długu, lecz do kumulatywne-
go przystąpienia do długu zbywcy przez  
nabywcę10.

Istotna jest odpowiedź na pytanie, jakie 
zmiany legislacyjne w polskim prawie są 
niezbędne dla wdrożenia nowych prze-
pisów unijnych, w tym w szczególności 
nowej dyrektywy klasycznej, w zakresie 
zmian podmiotu będącego wykonawcą za-
mówienia publicznego. Na tym tle należy 
dokonać analizy art. 210 ust. 1 pkt 4 pro-
jektu, biorąc pod uwagę wątpliwości inter-
pretacyjne, jakie mogą się pojawić zarów-
no w toku stosowania nowych przepisów  
przez zamawiających, jak i później – przy 
ocenie działań podejmowanych przez or-
gany kontroli oraz organy orzecznicze 
w razie pojawienia się ewentualnych spo-
rów. Trzeba przy tym zaznaczyć, że nie 
ma znaczenia fakt, iż mamy do czynienia 
na razie „tylko” z projektem. Zestawienie 
art. 210 ust. 1 pkt 4 projektu z brzmie-
niem art. 72 ust. 1 lit. d nowej dyrektywy 
klasycznej wskazuje bowiem, że ewentu-
alne zmiany treści projektu w interesują-
cym nas zakresie nie mogą być znaczne. 
Należy zatem spodziewać się, że w tej czę-
ści zaproponowane do tej pory nowe roz-
wiązania wejdą w życie w 2016 r. w posta-
ci tożsamej z treścią ogłoszonego wiosną 
2015 r. projektu lub ewentualnie w nie-
wielkim tylko stopniu zmodyfikowa-
ne. Z oczywistych względów nie można 

powoływać się tu na orzecznictwo (chyba 
że pod rządami aktualnie obowiązującego 
stanu prawnego), a i wypowiedzi piśmien-
nictwa na ten temat są zapewne dopiero  
w przygotowaniu.

Jak wynika z  zacytowanego wyżej 
art. 210 ust. 1 pkt 4 projektu, dopusz-
czona ma być możliwość dokonywania 
zmian podmiotowych po stronie wyko-
nawcy w następujących przypadkach:
• w razie zastosowania „jednoznacz-

nej klauzuli umownej”, o której mowa 
w art. 210 ust. 1 pkt 1;

• w razie sukcesji uniwersalnej lub częścio-
wej praw i obowiązków wykonawcy;

• w razie restrukturyzacji, w tym przeję-
cia, połączenia, nabycia lub upadłości, 
przez innego wykonawcę, który speł-
nia ustalone kryteria kwalifikacji, pod 
warunkiem że nie pociąga to za sobą in-
nych istotnych zmian umowy i nie ma 
na celu uniknięcia stosowania przepi-
sów ustawy;

• w sytuacji gdy zamawiający przyjmu-
je zobowiązania wykonawcy względem 
jego podwykonawców.
Trudno dziś jednoznacznie przesądzić, 

jakie problemy interpretacyjne pojawią się 
przy stosowaniu nowego przepisu. Wydaje 
się jednak, że może być ich wiele. Wynika 
to przede wszystkim z tego, że projekto-
dawcy – w ślad za prawodawcą unijnym 
– próbują w jednym miejscu uregulować 
wszelkie odmiany przekształceń podmio-
towych, w szczególności zagadnienia suk-
cesji singularnej i uniwersalnej. Kwestia 
tego rozróżnienia nie jest uregulowana 

10 Bliżej na temat tej konstrukcji zob. m.in. P. Drapała [w:] System prawa prywatnego, tom 6, Prawo zobo-
wiązań. Część ogólna. Suplement, pod red. A. Olejniczaka, Warszawa 2010, s. 284 i n.
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w obecnie obowiązującej ustawie, a ma 
ona szczególnie istotne znaczenie nie tylko 
teoretyczne, ale i praktyczne.

Należy zauważyć, że ani dyrektywa, ani 
projekt nowego Prawa zamówień publicz-
nych nie odnoszą się do „kumulatywnego 
przystąpienia do długu”. Zastosowanie 
takiej konstrukcji skutkuje pojawieniem 
się w ramach stosunku obligacyjnego no-
wego dłużnika, obok dłużnika dotych-
czasowego. Wydaje się, że warto było-
by rozważyć możliwość wprowadzenia 
do nowej ustawy regulacji dotyczącej 
tej kwestii, tym bardziej, że na tle ak-
tualnego stanu prawnego brak stosow-
nego unormowania rodzi spory doktry-
nalne. Wydaje się, że aktualne są obiek-
cje co do dopuszczalności przystąpienia 
do długu, wyrażone w związku z kon-
statacją, że w ten sposób mogłoby dojść 
w praktyce do realizacji zamówienia pu-
blicznego przez podmiot, który nie byłby 
poddany stosownej procedurze wybo-
ru wykonawcy11. Nawet autorzy, którzy 
dopuszczają możliwość kumulatywnego  
przystąpienia do długu po stronie wyko-
nawcy, dostrzegają, że mogą być z tym 
związane pewne nadużycia, zmierzające 
do obejścia przepisów o zamówieniach 
publicznych12.

Zmiana wykonawcy 
na podstawie klauzuli umownej
Zgodnie z art. 72 ust. 1 lit. d ppkt (i) nowej 
dyrektywy klasycznej, zmiana wykonawcy 
może nastąpić na podstawie jednoznacznej 

klauzuli przeglądowej lub opcji. W ślad za 
tym w art. 210 ust. 1 pkt 4 lit. a projek-
tu nowego Prawa zamówień publicznych 
założono możliwość zmiany wykonawcy, 
w wyniku jednoznacznej klauzuli umow-
nej, o której mowa w pkt 1. Patrząc na za-
gadnienie z punktu widzenia prawa cy-
wilnego należy przyjąć, że w tym punkcie  
mamy do czynienia z tak zwaną sukcesją 
singularną, obejmującą następstwo praw-
ne w ramach konkretnego stosunku ob-
ligacyjnego.

Użycie przez projektodawców pojęcia 
„jednoznaczna klauzula umowna”, z jed-
noczesnym wskazaniem art. 210 ust. 1 
pkt 1 projektu, wymaga odniesienia się 
do tego pojęcia. Jak wynika z treści pkt 1, 
dozwolone mają być zmiany postanowień 
zawartych w umowie wtedy, gdy „zmia-
ny, niezależnie od ich wartości pienięż-
nej, zostały przewidziane w dokumen-
tach zamówienia w postaci jasnych, pre-
cyzyjnych i jednoznacznych postanowień 
umownych, przewidujących w szczegól-
ności możliwość zmiany wysokości wyna-
grodzenia wykonawcy, które określają za-
kres i charakter możliwych zmian umowy 
oraz warunki, na jakich można je wprowa-
dzić; w postanowieniach zmiany umowy 
nie można przewidywać zmiany ogólnego 
charakteru umowy lub umowy ramowej”. 
Wobec bardzo szerokiego sformułowania 
użytego w projekcie rodzi się obawa, że 
proponowany przepis stanie się furtką do 
bardzo szerokiego wprowadzania w sto-
sunkach z zakresu zamówień publicznych 

11 Obszerniejsze rozważania na ten temat zob. W. Robaczyński: Uwagi w sprawie…, op.cit., s. 65-67.  
Podtrzymuję nadal zajęte tam stanowisko.

12 Por. Ł. Kozłowski: Przekształcenia podmiotowe umowy…, op.cit., s. 27.
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zmian podmiotowych po stronie wykonaw-
cy. Kształt propozycji legislacyjnej wska-
zuje, że jej twórcom – podobnie jak auto-
rom dyrektywy – chodzi przede wszystkim 
o zminimalizowanie niebezpieczeństwa 
wystąpienia zjawiska nieuczciwej konku-
rencji. Z tego punktu widzenia najważ-
niejsze jest rzeczywiście ustalenie jasnych  
warunków zmian, w tym wypadku pod-
miotowych. Zasady przekształceń podmio-
towych powinny być zatem z góry okre-
ślone, znane wszystkim wykonawcom, 
także podmiotom niebiorącym udziału 
w postępowaniu.

Pojawia się jednak wątpliwość, której 
lektura przepisu nie wyjaśnia – czy wspo-
mniana jednoznaczna klauzula może do-
puszczać na przyszłość takie przekształ-
cenia, na podstawie których ostatecznym 
wykonawcą zamówienia publicznego mógł-
by stać się podmiot niespełniający warun-
ków udziału we wcześniej prowadzonym 
postępowaniu o udzielenie zamówienia pu-
blicznego (o ile oczywiście warunki takie 
byłyby w danym postępowaniu ustalone). 
Warto zauważyć, że z projektu nie wy-
nika, aby klauzula dopuszczająca zmiany 
podmiotowe musiała zastrzegać „dostęp-
ność” zamówienia dla nowego podmiotu 
tylko pod warunkiem, że będzie on speł-
niał pierwotne wymagania (według nowej 
terminologii: kryteria kwalifikacji) przewi-
dziane dla udziału w postępowaniu. Gdy 
rozważamy temat „przejęcia” zamówie-
nia publicznego, to zagadnienie spełnie-
nia warunków udziału w postępowaniu 
staje się szczególnie istotne. Ma to prze-
cież kapitalne znaczenie właśnie z punk-
tu widzenia zachowania konkurencyjno-
ści postępowania, a co za tym idzie – kon-
kurencyjności całego systemu.

Zmiana wykonawcy  
w wyniku sukcesji uniwersalnej
Nowa dyrektywa klasyczna zakłada 
– w art. 72 ust. 1 lit. d ppkt (ii) – że zmia-
na wykonawcy może nastąpić także w wy-
niku sukcesji. Nie jest to zaskakujące, jeśli 
uwzględni się podniesioną już wyżej okolicz-
ność, że także obecnie dopuszcza się moż-
liwość sukcesyjnego przejęcia zamówienia 
publicznego. Problemem jest jednak analiza 
odpowiedniego fragmentu projektu nowego 
Prawa zamówień publicznych. Nie jest także 
jasne, w jaki sposób trzeba będzie dokonać 
wykładni przepisu pozwalającego na zmia-
nę podmiotową „w razie sukcesji uniwersal-
nej lub częściowej praw i obowiązków wy-
konawcy”, to jest art. 210 ust. 1 pkt 4 lit. b. 
Zauważmy bowiem, że kolejna grupa przy-
padków, określona zbiorczo jako wynik „re-
strukturyzacji, w tym przejęcia, połączenia, 
nabycia lub upadłości” (art. 210 ust. 1 pkt 4 
lit. c projektu), także w istocie dotyczy za-
gadnienia sukcesji, przy czym nie jest jasne, 
dlaczego projektodawcy dokonali rozbicia 
jednego punktu dyrektywy na dwa osob-
ne punkty. Problem, z którym mamy tu do 
czynienia, jest dziś obecny w praktyce. O ile 
jednak dopuszcza się możliwość przejścia 
praw i obowiązków wynikających z zamó-
wienia publicznego na inny podmiot w razie 
sukcesji uniwersalnej (przekształcenia wła-
snościowe, reorganizacja itd.), o tyle zasad-
ne są wątpliwości co do zakresu „sukcesji 
częściowej” w kontekście dopuszczalności  
przejścia zamówienia na inny podmiot. 
Pytanie podstawowe, na które należało-
by, moim zdaniem, udzielić odpowiedzi 
negatywnej, jest następujące: czy wspo-
mniana „sukcesja częściowa” może doty-
czyć tej tylko części praw i obowiązków wy-
konawcy, które związane są z konkretnym 



Nr 5/wrzesień-październik/2015 169 

Zmiana wykonawcy zamówienia publicznego   państwo i społeczeństwo

zamówieniem publicznym. Sam termin 
„sukcesja częściowa” wydaje się niezbyt 
jasny – nie można go, moim zdaniem, in-
terpretować jako równoważny sukcesji sin-
gularnej, bo przecież istota sukcesji sin-
gularnej wyczerpuje się w czynnościach, 
o których była mowa wyżej. Interpretacja 
powinna iść raczej w kierunku rozumie-
nia sukcesji częściowej jako sukcesji uni-
wersalnej w ramach części majątku wyko-
nawcy. Trudno przesądzić, jakie zamiary 
w tym względzie mają projektodawcy, na-
leży jednak zwrócić uwagę, że zbyt liberal-
ne ujęcie tej właśnie przesłanki może pro-
wadzić w praktyce do kreowania mecha-
nizmów „sukcesji częściowej” wyłącznie 
w takim kształcie, aby objęła ona prawa 
i obowiązki wykonawcy związane z kon-
kretnym zamówieniem publicznym, prze-
chodząc wówczas w istocie na grunt sukce-
sji singularnej. Takiego niebezpieczeństwa 
ustawodawca stara się uniknąć w przypad-
kach określonych jako „restrukturyzacja” 
(także i w tym wypadku można się zasta-
nawiać, czy termin ten jest w interesują-
cym nas kontekście najwłaściwszy). W tym 
punkcie mowa jest bowiem o tym, że przej-
ście zamówienia może nastąpić „na inne-
go wykonawcę, który spełnia ustalone kry-
teria kwalifikacji13, pod warunkiem że nie 
pociąga to za sobą innych istotnych zmian 
umowy i nie ma na celu uniknięcia sto-
sowania przepisów ustawy”. Zauważmy 

jednak, że podobnego ograniczenia nie ma 
we wcześniejszym punkcie dotyczącym 
sukcesji (uniwersalnej i częściowej).

Przedstawione projektowane rozwią-
zania budzą istotne wątpliwości. Przede 
wszystkim zauważmy, że wspomnianych 
ograniczeń, jak w przypadku „restruktu-
ryzacji” (posługuję się tu terminologią pro-
jektu), nie ma w przypadku sukcesji. O ile 
można to usprawiedliwić w odniesieniu 
do sukcesji uniwersalnej, to jest przeję-
cia całości praw i obowiązków przez inny 
podmiot (także w wyniku dziedzicze-
nia), o tyle wątpliwości rodzić się mogą 
– z przyczyn wyżej podanych – w odnie-
sieniu do „sukcesji częściowej”. Wątpliwa 
jest przy tym relacja między określonymi 
w drugim punkcie przypadkami „sukcesji” 
a określonymi w kolejnym punkcie przy-
padkami „restrukturyzacji”. Jeśli jednak 
zauważymy, że to, co projekt określa jako  
restrukturyzację, kryje w sobie mecha-
nizmy sukcesji, i to uniwersalnej, to po-
jawia się wątpliwość, czy zasadne jest uję-
cie tych dwóch punktów w sposób zupeł-
nie odmienny i to z istotnymi rygorami  
w przypadku „restrukturyzacji”, zaś bez 
żadnych jasno sprecyzowanych rygorów 
w odniesieniu do „sukcesji”. Problem staje 
się poważniejszy, gdy uświadomimy sobie, 
że w istocie w przypadku „restrukturyza-
cji” będącej na przykład wynikiem prze-
jęcia danego podmiotu lub połączenia 

13 W uzasadnieniu projektu ustawy zwrócono uwagę, że w ślad za nową dyrektywą klasyczną, kryteria kwalifika-
cji wykonawców będą mogły dotyczyć: uprawnień do prowadzenia danej działalności, sytuacji ekonomicznej i fi-
nansowej oraz zdolności technicznej i zawodowej. Zdaniem projektodawców: „Zamawiający będzie mógł wska-
zywać wyłącznie te kryteria, które są odpowiednie do zapewnienia, aby wykonawcy posiadali uprawnienia, zdol-
ność ekonomiczną, finansową, techniczną i zawodową, niezbędne do realizacji udzielanego zamówienia. Określo-
ne przez zamawiającego kryteria będą musiały być związane z przedmiotem zamówienia i być proporcjonalne do 
tego przedmiotu, tak by nie ograniczać konkurencji w trakcie procedur o udzielenie zamówienia publicznego”.
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podmiotów dochodzi do przejęcia praw 
i obowiązków na zasadzie sukcesji uni-
wersalnej. Świadczy to o pewnej niekon-
sekwencji terminologicznej, ale – co waż-
niejsze – rodzi jeszcze jedną wątpliwość. 
Otóż w tym punkcie ustawodawca prze-
widział – jak wyżej zaznaczono – istotne 
ograniczenia, w postaci wymogu spełnia-
nia przez nowego wykonawcę ustalonych 
kryteriów kwalifikacji, zaś samo przeję-
cie zobowiązania uzależnia od tego, aby 
nie pociągało ono za sobą innych istotnych 
zmian umowy i nie miało na celu uniknię-
cia stosowania przepisów ustawy. Nie ma 
zaś takiego ograniczenia w odniesieniu do 
sukcesji uniwersalnej i częściowej, a tym-
czasem granice miedzy zakresami tych 
przypadków nie są wyraźnie zaznaczone.

Warto podkreślić, że nowa dyrektywa 
klasyczna zawiera w tym punkcie odmien-
ne rozwiązanie, gdyż – jak wyżej wskaza-
no – w art. 72 ust. 1 lit. d oba przypad-
ki, a zatem „sukcesja” i „restrukturyzacja”  
ujęte są łącznie, z tymi samymi rygorami. 
Są to rygory analogiczne do tych, które pro-
jekt polskiej ustawy przewiduje wyłącznie 
dla „restrukturyzacji” (ale już nie dla suk-
cesji). Jak widać, w przytoczonym wyżej 
przepisie rozwiązanie, o którym mowa 
ujęte jest jako przypadki „sukcesji uni-
wersalnej lub częściowej w prawa i obo-
wiązki pierwotnego wykonawcy, w wyni-
ku restrukturyzacji, w tym przejęcia, po-
łączenia, nabycia lub upadłości, przez in-
nego wykonawcę, który spełnia pierwot-
nie ustalone kryteria kwalifikacji podmio-
towej, pod warunkiem że nie pociąga to za 

sobą innych istotnych modyfikacji umowy 
i nie ma na celu obejścia stosowania niniej-
szej dyrektywy”. Oczywiście, pojawić się 
tu mogą wątpliwości związane z przypad-
kami sukcesji uniwersalnej – chodzi o to, 
czy także i sukcesji uniwersalnej powin-
no dotyczyć ograniczenie związane z ko-
niecznością spełnienia przez wykonaw-
cę-sukcesora kryteriów kwalifikacji. Jak 
zatem widać, także na tle dyrektywy poja-
wiają się wątpliwości, choć od nieco innej 
strony. W każdym razie problemy związa-
ne z wyznaczeniem desygnatowi pojęcia 
„sukcesja częściowa” oraz ze sprecyzowa-
niem, w jakich przypadkach przejście praw 
i obowiązków uzależnione jest od spełnie-
nia określonych warunków, będą musia-
ły być najpierw rozważone w literaturze 
i orzecznictwie, jeśli ostateczny tekst no-
wego Prawa zamówień publicznych pozo-
stałby niezmieniony w tym zakresie w sto-
sunku do sformułowań projektu.

Zmiana wykonawcy  
przez przyjęcie zobowiązań 
względem podwykonawców
Artykuł 72 ust. 1 lit. d ppkt (iii) nowej 
dyrektywy klasycznej przewiduje moż-
liwość zmiany po stronie wykonawcy 
w wypadku, gdy „instytucja zamawiają-
ca sama przyjmuje wprowadzenia głów-
nego wykonawcy względem jego podwy-
konawców”, przy czym znalazło się w tym 
przepisie zastrzeżenie, że możliwość taka 
uzależniona jest jednak od rozwiązań za-
wartych w przepisach prawa krajowe-
go14. Projektodawca polski przewiduje 

14 Art. 72 ust. 1 lit. d ppkt (iii) odwołuje się tu do art. 71, który dotyczy podwykonawstwa i zawiera szereg 
rozwiązań, które fakultatywnie mogą być umieszczone w porządku krajowym.
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wykorzystanie takiej możliwości regu-
lacji. W konsekwencji, projekt nowego 
Prawa zamówień publicznych dopusz-
cza także możliwość przejęcia zamówie-
nia w wypadku, gdy zamawiający przyj-
muje zobowiązania wykonawcy wzglę-
dem jego podwykonawców. Wystarczy 
zatem, że określony podmiot występuje 
w danym zamówieniu jako podwykonaw-
ca, aby mógł stać się wykonawcą jako stro-
ną umowy w sprawie zamówienia publicz-
nego. Rozwiązanie to może być ocenione 
jako przydatne w pewnych wypadkach ze 
względów organizacyjnych i ekonomicz-
nych, zwłaszcza już na etapie pewnego 
zaawansowania realizacji zamówienia.  
Trzeba jednak zauważyć, że – w odróż-
nieniu od poprzednich dwóch punktów 
– nie sformułowano tu odrębnie wyma-
gań co do kwalifikacji wykonawcy. Nie po-
wstają jednak wątpliwości, czy planowa-
ne rozwiązanie nie będzie rodziło niebez-
pieczeństwa przejęcia zamówienia przez 
podmiot, który samodzielnie był „niezdol-
ny” do ubiegania się o udzielenie zamó-
wienia. Należy tu bowiem podkreślić, że 
projekt przewiduje pewne „mechanizmy 
ochronne” już na etapie udzielania zamó-
wienia, w postaci konieczności spełniania 

kryteriów kwalifikacji także przez poten-
cjalnych podwykonawców15.

Zmiana wykonawcy 
a „istotność” zmian umowy
Zgodnie z art. 72 ust. 1 lit. e nowej dy-
rektywy klasycznej, modyfikacje umowy 
w sprawie zamówienia publicznego są do-
puszczalne, gdy są one nieistotne w ro-
zumieniu ust. 4. W świetle art. 72 ust. 4 
lit. d dyrektywy, modyfikacje polegające na 
zmianie wykonawcy uznaje się z założenia 
za istotne, ale w innych przypadkach niż 
określone w ust. 1 lit. d, a zatem w omó-
wionych wyżej sytuacjach. Spójrzmy teraz, 
czy zmiany podmiotowe będą mogły być 
dokonywane na podstawie rozwiązań prze-
widzianych w art. 210 ust. 1 pkt 5 projek-
tu nowego Prawa zamówień publicznych, 
w myśl którego zmiany umowy mogą być 
dokonane gdy modyfikacje, niezależnie od 
ich wartości, są nieistotne. 

Już na pierwszy rzut oka chciałoby się 
powiedzieć, że zmiana umowy polegająca 
na zmianie stron stosunku zobowiązanio-
wego jest ze swej natury istotna, i to nieza-
leżnie od przyjętego kryterium „istotności” 
(pamiętać trzeba przy tym, że ze względu 
na progi wartościowe stosowania Prawa 

15 Nie ma potrzeby szerzej rozwijać kwestii podwykonawstwa, przytoczę jednak fragment uzasadnienia pro-
jektu odnoszący się do kwalifikacji podwykonawcy: „Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie 
części zamówienia podwykonawcy, będzie obowiązany przedstawić jednolity dokument obejmujący zak-
tualizowane oświadczenie własne podwykonawcy, potwierdzające brak przesłanek wykluczenia. Ponadto, 
w sytuacji, gdy wskazany podwykonawca będzie miał realizować część zamówienia, w stosunku do której 
zamawiający określił kryteria kwalifikacji, w jednolitym dokumencie będzie musiało być zawarte również 
zaktualizowane oświadczenie własne podwykonawcy, potwierdzające spełnianie przez niego kryteriów 
kwalifikacji. W trakcie realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł zmienić podwykonawcę pod warun-
kiem uzyskania zgody zamawiającego. Zmiana podwykonawcy, którego zdolności były brane pod uwagę 
przez zamawiającego na etapie kwalifikacji kandydatów, będzie możliwa pod warunkiem wykazania za-
mawiającemu, że inny proponowany podwykonawca spełnia warunki udziału w stopniu nie mniejszym, niż 
były wymagane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia”.
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zamówień publicznych nie mamy do czy-
nienia z drobnymi umowami, w wypadku 
których mechanizm wyboru dłużnika nie 
ma zasadniczego znaczenia). Tymczasem, 
w świetle projektu nowej ustawy, sprawa 
nie jest tak jednoznaczna. Otóż zgodnie 
z art. 210 ust. 5, zmianę postanowień za-
wartych w umowie lub umowie ramowej 
uznaje się za istotną, jeżeli zmienia ona 
w sposób istotny charakter umowy w sto-
sunku do charakteru pierwotnie zawartej 
umowy oraz jeżeli spełniony został co naj-
mniej jeden z wymienionych w tym prze-
pisie warunków. Wśród tych warunków 
odnajdujemy pkt 4, będący odwzorowa-
niem wyżej przytoczonego unormowa-
nia dyrektywy, zgodnie z którym „zmiana 
powoduje zastąpienie wykonawcy, które-
mu zamawiający udzielił zamówienia pu-
blicznego, nowym wykonawcą, w przy-
padkach innych niż wymienione w ust. 1 
pkt 4”. Zatem, aby uznać zmianę za istot-
ną, spełnione muszą być kumulatywnie 
dwa warunki: jeden ogólny (zmienia on 
w sposób istotny charakter umowy w sto-
sunku do charakteru pierwotnie zawartej 
umowy) oraz jeden z warunków szczegó-
łowych (w interesującym nas przypadku: 
zmiana powoduje zastąpienie wykonaw-
cy, któremu zamawiający udzielił zamó-
wienia publicznego, nowym wykonawcą). 

Przy tak zaproponowanym rozwiąza-
niu legislacyjnym pojawia się pytanie, czy 
zmiana podmiotowa zmienia charakter 
umowy. Na gruncie prawa cywilnego od-
powiedź byłaby raczej przecząca. To praw-
da, projekt ustawy nie definiuje pojęcia 
„charakteru umowy”, zresztą pojęcie to nie 
jest definiowane także w obowiązujących 
aktach prawnych. Logika nakazuje, aby 
przyjąć, że ze zmianą charakteru umowy 

możemy mieć do czynienia w szczegól-
ności w razie zmian w zakresie składni-
ków przedmiotowo istotnych (essentialia 
negotii) lub też zmian cech umowy jako 
czynności prawnej (odpłatność lub nieod-
płatność, wzajemność lub niewzajemność, 
konsensualność lub realność itd.). Zmiana 
podmiotu sama przez się nie powoduje bo-
wiem zmiany charakteru umowy, przy za-
łożeniu, że nie zmieniają się postanowie-
nia określające rodzaj umowy i najistot-
niejsze obowiązki stron. Wydaje się, że 
zmiana podmiotowa zmieniałaby charak-
ter umowy jedynie wtedy, gdyby wpłynęła 
na prawną kwalifikację tej umowy w kon-
tekście przepisów regulujących zawieranie 
i wykonywanie umów (np. przekształcenie 
umowy w umowę konsumencką, gdyby 
po jednej ze stron pojawił się – w wyni-
ku zmiany stosunku obligacyjnego – kon-
sument). Sądzić w związku z tym nale-
ży, że wymaganie zawarte w przytoczo-
nym wyżej art. 210 ust. 5 pkt 5 projektu 
jest zbyt daleko idące jeśli chodzi o kwa-
lifikowanie zmiany umowy jako istot-
nej. Należałoby zatem przyjąć, że każda 
zmian podmiotowa jest istotna, bez po-
trzeby rozważenia, czy zmienia ona cha-
rakter umowy.

Znacznie lepsze jest w tym zakresie uję-
cie nowej dyrektywy klasycznej. Przyjęte 
tam rozwiązanie polega na tym, że o cha-
rakterze umowy mowa jest w pierwszym 
zdaniu ust. 4, natomiast zdanie drugie za-
czyna się od zastrzeżenia, że w każdym 
przypadku zmianę uważa się za istotną, 
jeśli mieści się ona we wskazanym w tym 
zdaniu katalogu, w którym lit. d dotyczy 
właśnie zmiany wykonawcy. Jak z tego 
wynika, w świetle dyrektywy w każdym 
przypadku zmianę wykonawcy należy 
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uznać za zmianę istotną, niezależnie od 
tego, czy zmianie ulega charakter umowy. 
Rozwiązanie to trzeba uznać za bardziej 
właściwe niż proponowane w projekcie, 
w związku z czym można postulować, aby 
projekt polskiej ustawy zmierzał w tej kwe-
stii do wierniejszego odzwierciedlenia po-
stanowień dyrektywy. Skutkiem tego bę-
dzie praktyczne wyłączenie możliwości 
zmiany wykonawcy zamówienia publicz-
nego z powołaniem się na to, że zmiana 
taka miałaby być nieistotna.

Zakres podstaw dopuszczalności 
zmian podmiotowych
Jak widać, określone w projekcie nowe-
go Prawa zamówień publicznych warun-
ki dopuszczalności zmian podmiotowych 
będą prawdziwą kopalnią problemów in-
terpretacyjnych. Już dziś można przewi-
dzieć, bez ryzyka popełnienia większego 
błędu, że szczególnie poważne wątpliwo-
ści mogą powstać przy ustalaniu, czy klau-
zula umowna zastosowana na podstawie 
art. 210 ust. 1 pkt 1 nowej ustawy będzie 
„jednoznaczna”, czy też nie. Wątpliwości 
mogą dotyczyć także kwestii zmian w wy-
niku sukcesji. Oznacza to, że ustawodaw-
ca najprawdopodobniej wytyczy interpre-
tatorom szerokie pole do rozważań, czy 
w konkretnym przypadku zmiana pod-
miotowa wykonawcy zamówienia publicz-
nego jest dopuszczalna. Powstaje przy tej 
okazji pytanie, czy w ten sposób przesta-
ną być tak aktualne i wobec tego zejdą na 
drugi plan rozważania dotyczące zasady 
wyłączności, określonej obecnie w art. 7 
ust. 3 pzp. Wniosek taki nie wydaje się za-
sadny. Wprawdzie rozdział 3 projektu no-
wego Prawa zamówień publicznych nie za-
wiera odpowiednika tego rozwiązania, nie 

ulega jednak wątpliwości, że zasada wy-
łączności może być wywiedziona z całe-
go systemu zamówień publicznych. Bez 
przyjęcia reguły, że zamówienie publicz-
ne może być udzielone tylko wykonawcy 
wybranemu zgodnie z przepisami usta-
wy, cały system zamówień publicznych 
utraciłby swój najgłębszy sens.

Biorąc powyższe pod uwagę, można wy-
razić przypuszczenie, że po zmianie stanu 
prawnego zmiany podmiotowe po stronie 
wykonawcy będą dopuszczalne wyłącz-
nie w przypadkach określonych w art. 210 
ust. 1 pkt 4 projektu. Poza tymi przypad-
kami, zmiany należałoby uznać za pro-
wadzące do obejścia zasad wynikających 
z systemu prawa zamówień publicznych, 
i w związku z tym za niedopuszczalne.

Wprowadzenie regulacji dotyczą-
cej zmiany wykonawcy zamówienia pu-
blicznego nie oznacza wprowadzenia do 
naszego porządku prawnego konstrukcji 
nowej umowy. Projektowane przepisy mają 
umożliwić opisaną zmianę podmiotową, 
umożliwiając tym samym przejęcie zamó-
wienia publicznego przez inny podmiot. 
Patrząc jednak na to zagadnienie od stro-
ny dogmatycznej, należy stwierdzić, że 
wszelkie zmiany stron stosunku obliga-
cyjnego muszą być dokonane przy wyko-
rzystaniu cywilnoprawnych konstruk-
cji przewidzianych dla zmian stron sto-
sunku prawnego. Jak wyżej zaznaczono, 
na gruncie polskiego Kodeksu cywilne-
go, ze względu na brak regulacji łącznego 
przejęcia praw i obowiązków wynikają-
cych z umowy, wszelkie zmiany podmio-
towe muszą być realizowane na podstawie  
przelewu wierzytelności (zmiana wierzy-
ciela – art. 509-516 k.c.) i przejęcia długu 
(zmiana dłużnika – art. 519-525 k.c.).  
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W interesujących nas przypadkach zmia-
na wykonawcy będzie wymagała przeję-
cia długu w zakresie realizacji zamówienia  
przez nowego wykonawcę, z jednoczesnym 
przelewem na niego roszczenia o wynagro-
dzenie. Są to zagadnienia szeroko opisywa-
ne w literaturze z zakresu prawa cywilnego.  
Praktyka stosowania nowych rozwiązań 
Prawa zamówień publicznych wykaże, 
jakie dalsze specyficzne problemy po-
wstaną po stronie wykonawcy przy sto-
sowaniu przepisów Kodeksu cywilnego do 
zmian podmiotowych w umowie w spra-
wie zamówienia publicznego.

Uwagi końcowe
Powyższe rozważania dotyczyły zmiany 
wykonawcy w sferze zamówień publicz-
nych. Zgodnie z przyjętym założeniem, 
poza zakresem zainteresowania pozostały 
kwestie zmian podmiotowych po stronie 
zamawiającego. Przypomnę tylko uczynio-
ną we wstępnej części opracowania ob-
serwację, że ani nowe rozwiązania unij-
ne, ani polski projektodawca nie odno-
szą się w proponowanych rozwiązaniach 
do kwestii dopuszczalności zmian doty-
czących zamawiającego. Wydaje się przy 
tym, że w praktyce potrzeba dokonywa-
nia takich zmian nie występuje z dużym 
nasileniem ze względu na specyfikę wielu 
zamówień, zwłaszcza dotyczących robót 
budowlanych. Można jednak oczywiście  
wyobrazić sobie – z punktu widzenia prze-
pisów Kodeksu cywilnego – przejęcie 
długu zamawiającego w stosunku do wy-
konawcy przez inny podmiot. Od razu jed-
nak mogą się pojawić wątpliwości związa-
ne z rygorami ustawy o finansach publicz-
nych. Nie rozwijam tu tego zagadnienia, 
sygnalizuję tylko, że choć dopuszczalność 

zmian podmiotowych po stronie zama-
wiającego nie wydaje się wyłączona na 
podstawie zasad ogólnych, ani nie podle-
ga wyłączeniu na mocy art. 210 ust. 1 pro-
jektu nowego Prawa zamówień publicz-
nych, to jednak zasady rządzące finansami  
publicznymi w wielu wypadkach będą 
przemawiały przeciwko dopuszczeniu ta-
kiej możliwości. Bliższe omówienie tych 
kwestii wymagałoby jednak odrębnego 
opracowania.

Założeniem niniejszego artykułu była 
próba odniesienia się tylko do kwestii 
samej dopuszczalności zmian podmioto-
wych po stronie wykonawcy zamówie-
nia publicznego. Osobnym problemem, 
choć oczywiście ściśle związanym z oma-
wianym zagadnieniem, jest sprawa konse-
kwencji w przypadku niezgodnej z prawem 
modyfikacji podmiotowej zobowiązania. 
Konsekwencje te mogą mieć charakter  
cywilnoprawny – i tu pojawia się intere-
sujący splot zagadnień ewentualnej nie-
ważności bezwzględnej oraz możliwości 
unieważnienia zmian umowy – ale mogą 
to być także konsekwencje innej natury, 
w szczególności związane z odpowiedzial-
nością za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych. Te kwestie także zasługują 
na poświęcenie im odrębnych rozważań.

Dla porządku dodam jeszcze, że poczy-
nione wyżej ustalenia w zakresie zmian 
wykonawcy dotyczą nie tylko zamówień, 
o których mowa w nowej dyrektywie kla-
sycznej, ale także mają znaczenie z punk-
tu widzenia nowej dyrektywy sektorowej, 
zwłaszcza w kwestii określenia przesłanek 
dopuszczalności modyfikacji podmioto-
wej. Znalazło to odzwierciedlenie w tre-
ści nowego Prawa zamówień publicznych, 
które zawiera także regulacje odnoszące 
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się do zamówień sektorowych. Gdy chodzi 
bowiem o umowy w sprawach zamówień 
sektorowych, art. 242 ust. 1 pkt 1 projektu  
dopuszcza możliwość modyfikacji zobowią-
zania także w przypadku okoliczności okre-
ślonych w art. 210 ust. 1 pkt 4, a więc na 
zasadach przewidzianych dla ogółu umów 
w sprawach zamówień publicznych16.

Jak widać, problematyka zmian pod-
miotowych zobowiązania wynikającego 
z umowy w sprawie zamówienia publiczne-
go jest wielowątkowa i z pewnością będzie 
nadal przedmiotem zainteresowania nauki 

prawa oraz praktyki. Można się spodzie-
wać, że w perspektywie nowych rozwią-
zań unijnych, powodujących konieczność 
zmian także w polskim porządku praw-
nym, dyskusja na ten temat będzie w naj-
bliższym czasie bardzo ożywiona.

dr WOJCIECH ROBACZYŃSKI
Wydział Prawa i Administracji  
Uniwersytetu Łódzkiego,
Delegatura NIK w Łodzi

16 Art. 242 ust. 1 pkt 1 projektu stanowi, że w odniesieniu do zamówień sektorowych zakazuje się zmian po-
stanowień zawartych w umowie lub w umowie ramowej, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczno-
ści określonych w art. 210 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 4-6 projektu.

Słowa kluczowe: zamówienie publiczne, zmiana wykonawcy, nowe rozwiązania prawne, Prawo 
zamówień publicznych, zmiany podmiotowe


