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PODSTAWY PRAWNE 
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Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), zw. 

dalej „nPzp” 

 

 

art. 8nPzp 

Do czynności podejmowanych przez zamawiającego, 

wykonawców oraz uczestników konkursu w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia i konkursie oraz do umów w 

sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy z 

dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1145 i 1495), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 
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Postanowienia nPzp wprowadzają dalej idące niż obecne, 

ograniczenia w zasadzie swobody kontraktowej na gruncie 

zamówień publicznych. Zgodnie z treścią uzasadnienia do 

projektu nowej ustawy Prawo zamówień publicznych  

„W projekcie ustawy zaproponowano (…) regulacje  

o kluczowym znaczeniu wychodzące naprzeciw oczekiwaniom 

podmiotów publicznych jak i wykonawców: 

1)  zrównoważenie stron w umowach w sprawie zamówienia 

publicznego przez: 

a)   określenie zasad kształtowania umów; 

b)   wprowadzenie katalogu klauzul abuzywnych; 

c)   określenie obowiązkowych postanowień umownych; 

d) wprowadzenie nowych zasad waloryzacji 

wynagrodzenia. 
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2) wprowadzenie obowiązku ewaluacji realizacji umowy 

(raport z realizacji zamówienia – art. 446 nPzp). 

3) zniesienie odpowiedzialności solidarnej wykonawców w 

trybie partnerstwa innowacyjnego. 

4) wprowadzenie obowiązku stosowania zaliczek lub 

częściowych płatności w umowach powyżej 12 miesięcy. 

5) wprowadzenie nowego rozwiązania mającego na celu 

pozasądowe rozwiązywanie sporów. 
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Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy: 

 

„Oczekiwanym efektem ustawy jest (…) zmniejszenie liczby 

sporów sądowych dotyczących zamówień publicznych oraz 

ograniczenie liczby upadłości przedsiębiorstw w trakcie 

realizacji zamówienia publicznego”; 

 

„Zmiany w obszarze przepisów dotyczących umów w sprawie 

zamówień publicznych mają zasadniczo na celu: 

1) ograniczenie (…) zbyt jednostronnego kształtowania 

postanowień umów przez zamawiających, 
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2) wzmocnienie regulacji dotyczących fazy wykonania  

i ewaluacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

 

3) zwiększenie przejrzystości regulacji, przez zebranie 

przepisów dotyczących umów obecnie rozproszonych w wielu 

miejscach ustawy w jednym dziale, a także nową redakcję 

przepisów, których stosowanie było utrudnione (np. przepis 

dotyczący zmian umowy)”. 
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ustawa z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające 

ustawę - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 

2020 z późn. zm.)  

 

– przepis o wejściu w życie oraz przepisy przejściowe 
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art.  1  

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. poz. 2019) wchodzi w życie z dniem  

1 stycznia 2021 r. 

 

art.  91 ust. 1  

Do umów w sprawie zamówienia publicznego oraz umów 

ramowych, o których mowa w ustawie uchylanej w art. 89, 

zawartych: 

1) przed dniem 1 stycznia 2021 r., 

2)  po dniu 31 grudnia 2020 r., w następstwie postępowań  

o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem 1 stycznia 

2021 r. 

- stosuje się przepisy dotychczasowe. 
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art.  93 ust. 1   

W przypadku zamówień publicznych udzielonych: 

1) przed dniem 1 stycznia 2021 r., 

2) po dniu 31 grudnia 2020 r., w następstwie postępowań o 

udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem 1 stycznia 2021 

r. 

 

- zamawiającemu oraz wykonawcy przysługuje prawo złożenia 

wniosku o prowadzenie mediacji lub inne polubowne 

rozwiązanie sporu, o którym mowa w art. 591 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, jeżeli do dnia złożenia wniosku 

nie wnieśli powództwa na podstawie przepisów ustawy z dnia 

17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1460, z późn. zm.). 
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 Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o 

umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz 

niektórych innych ustaw 

 

  4 grudnia 2020 r. ustawę przekazano Prezydentowi do 

podpisu 
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WSPÓŁDZIAŁANIE PRZY WYKONANIU UMOWY 
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Art. 431 nPzp  

Zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia obowiązani są współdziałać przy 

wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego w celu 

należytej realizacji zamówienia. 

 

Zgodnie z treścią uzasadnienia do projektu ustawy: 

„Oczywistym jest, że zawarcie umowy nie jest celem w samym 

w sobie, celem tym jest należyte wykonanie zamówienia 

publicznego z poszanowaniem interesów stron umowy. 

Urzeczywistnieniu tego celu ma służyć wyraźne 

wyartykułowanie zasady współdziałania zamawiającego  

i wykonawcy przy wykonaniu umowy, w celu należytej realizacji 

zamówienia publicznego.” 
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Przedmiotowa regulacja dotyczy fazy wykonania i ewaluacji 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

Zasada współdziałania w wykonywaniu umowy nie jest obca 

prawu cywilnemu – odniesienie do niej znajduje się m. in.  

w art. 354 i w art. 640 Kodeksu cywilnego (art. 640 kc dot. umowy 

o dzieło, a także, zdaniem większości przedstawicieli doktryny – w 

drodze analogi – ma zastosowanie także do umowy o roboty 

budowlane). Należy spodziewać się jednak, że tożsama regulacja 

wprowadzona w nPzp będzie punktem odniesienia dla oceny 

prawidłowości procesu realizacji umowy o zamówienie 

publiczne oraz podczas rozstrzygania sporów między 

zamawiającym a wykonawcą, dyscyplinując szczególnie 

zamawiających do rzetelnego wywiązywania się z realizacji 

przyjętych w umowie zobowiązań.  
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FORMA I OKRES ZAWARCIA UMOWY 

SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
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Art.  432 nPzp 

Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy 

pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają formy 

szczególnej. 

Art.  434 nPzp 

1.  Umowę zawiera się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 4 

lata. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę, której przedmiotem są 

świadczenia powtarzające się lub ciągłe, na okres dłuższy niż 

4 lata, jeżeli wykonanie zamówienia w dłuższym okresie 

spowoduje oszczędności kosztów realizacji zamówienia w 

stosunku do okresu czteroletniego lub jest to uzasadnione 

zdolnościami płatniczymi zamawiającego lub zakresem 

planowanych nakładów oraz okresem niezbędnym do ich spłaty. 
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 Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o 

umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz 

niektórych innych ustaw : 

 

w art. 434 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Umowę zawiera się 

na czas oznaczony.” 
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Art.  435 nPzp 

 

1. Na czas nieoznaczony może być zawierana umowa, której 

przedmiotem są dostawy: 

1) wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub 

odprowadzanie ścieków do takiej sieci; 

2) gazu z sieci gazowej; 

3) ciepła z sieci ciepłowniczej; 

4) licencji na oprogramowanie komputerowe. 

2.  Na czas nieoznaczony może być również zawierana 

umowa, której przedmiotem są usługi przesyłowe lub 

dystrybucyjne energii elektrycznej lub gazu ziemnego. 
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Art.  445 nPzp  

1. Wykonawcy, o których mowa w art. 58 ust. 1 (czyli 

wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia), 

ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy  

i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do zamówienia udzielonego w 

trybie partnerstwa innowacyjnego wykonawcom wspólnie 

ubiegającym się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

wykonawcy, o których mowa w art. 58 ust. 1, ponoszą 

odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w części, którą 

wykonują zgodnie z umową zawartą między tymi 

wykonawcami. 
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Zgodnie z brzmieniem uzasadnienia do projektu nowej ustawy, 

celem powyższej zmiany jest takie ukształtowanie 

odpowiedzialności wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia za wykonanie umowy, żeby każdy z 

członków konsorcjum ponosił odpowiedzialność tylko za tę 

część umowy, którą rzeczywiście wykonuje. W takim 

przypadku wykonawca (konsorcjant) odpowiedzialny za fazę 

badawczo-rozwojową partnerstwa nie będzie ponosił 

odpowiedzialności za fazę wytworzenia, produkcji seryjnej 

itp., za którą odpowiedzialny będzie inny konsorcjant i 

odwrotnie. 
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ZAKAZANE POSTANOWIENIA UMOWY 
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W art. 433 nPzp, wyraźnie wskazuje się katalog klauzul 

abuzywnych. Zgodnie z treścią uzasadnienia do projektu nPzp, 

specyfika kształtowania treści umowy, która de facto jest 

narzucana przez zamawiającego, wymaga wzmocnienia kwestii 

bardziej proporcjonalnego podejścia do praw i obowiązków 

stron. Skutkiem przepisu jest zatem, zdaniem projektodawców, 

jasna dyrektywa dla zamawiających, aby nie przerzucać 

wszystkich ryzyk realizacji zamówienia na wykonawcę.  

 

W uzasadnieniu wskazano także, że „Wykonawcy mający 

zastrzeżenia do zaproponowanych postanowień umownych będą 

mogli je zweryfikować przez skorzystanie w tym zakresie  

z odwołania do KIO” – art. 513 pkt 1 nPzp – odwołanie 

przysługuje na niezgodną z przepisami ustawy czynność 

zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

(…) w tym na projektowane postanowienie umowy” 
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Główne problemy interpretacyjne związane z wprowadzeniem 

instytucji klauzul abuzywnych do nPzp: 

- brzmienie regulacji wskazuje na „projektowane postanowienia 

umowy”, co może budzić wątpliwość, czy zakaz odnosi się do 

projektowanych postanowień umowy jako części SWZ 

(ograniczając skutki prawne regulacji wyłącznie do 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz 

możliwość kwestionowania „zakazanych” postanowień 

wyłącznie poprzez środki ochrony prawnej przewidziane  

w nPzp), czy dotyczy także już zawartej umowy (umożliwiając 

wykonawcy, który zawarł umowę zawierającą „zakazane” 

postanowienia, kwestionowanie ich w procesie cywilnym  

z zamawiającym z powołaniem się np. na ich sprzeczność  

z ustawą). 
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Zgodnie z opracowaniem zamieszczonym na stronie UZP – 

autor: Przemysław Grosfeld; „Nowe Pzp. Umowy w sprawach 

zamówień publicznych – nowe rozwiązania” 
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Art.  433 nPzp 

Projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać: 

1) odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest 

to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia; 

Regulacja wprowadza zakaz modyfikacji zasady ponoszenia 

odpowiedzialności dłużnika za nieterminowe wykonanie 

zobowiązania z powołaniem się na art. 473 §1 kc;  

 

473 § 1 kc 

Dłużnik może przez umowę przyjąć odpowiedzialność za 

niewykonanie lub za nienależyte wykonanie zobowiązania z 

powodu oznaczonych okoliczności, za które na mocy ustawy 

odpowiedzialności nie ponosi. 

 

 

25 



 w związku z powyższym co do zasady projektowane 

postanowienia umowy nie będą mogły przewidywać 

kar umownych za opóźnienie, czy też postanowień, w 

wyniku których wykonawca odpowiadałby za szkodę 

wynikającą z opóźnienia w realizacji zamówienia; 

 

 wyjątek od wprowadzonej zasady, jak każda regulacja 

o charakterze wyjątku ustawowego, powinien być 

interpretowany w sposób ścisły 
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2) naliczania kar umownych za zachowanie wykonawcy 

niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem 

umowy lub jej prawidłowym wykonaniem; 

 

Regulacja wymaga dla obciążenia wykonawcy karą umowną 

związku (bezpośredniego lub pośredniego) pomiędzy karą,  

a przedmiotem umowy lub jej prawidłowym (należytym) 

wykonaniem; kara umowna, co podkreślała także dotychczas KIO  

w poszczególnych orzeczeniach, powinna zabezpieczać prawidłowe 

(należyte) wykonanie umowy, a nie „obawy” podmiotu 

prowadzącego postępowanie o udzielenie zamówienia; za karę 

niedopuszczalną, zgodnie z postanowieniami, o których mowa 

powyżej, będzie można uznać np. karę za dokonanie przekazu (na 

podstawie 921[1] i nast. kc) świadczenia Zamawiającego 

względem Wykonawcy 
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3) odpowiedzialności wykonawcy za okoliczności, za które 

wyłączną odpowiedzialność ponosi zamawiający; 

 

Regulacja zdaje się nawiązywać do kierunku orzeczeń, w którym 

przyjęto, że nawet rozszerzenie odpowiedzialności z powołaniem 

się na art. 473§1 kc nie uzasadnia przyjęcia odpowiedzialności  

(a w konsekwencji – ponoszenia sankcji) za zdarzenia, za które 

wyłącznie odpowiedzialną pozostaje druga strona umowy; 

analizowana regulacja będzie mieć zastosowanie np. w sytuacji 

próby obciążenia wykonawcy robót budowlanych 

odpowiedzialnością za wady w dokumentacji projektowej 
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4) możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez 

zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub 

wielkości świadczenia stron. 

 

Regulacja, która odnosi się do często podkreślanego w 

orzeczeniach KIO obowiązku zamawiającego należytego, 

jednoznacznego i wyczerpującego opisania przedmiotu 

zamówienia, umożliwiającego wykonawcy rzetelną wycenę 

oferty.  
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OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA UMOWY –  

WSZYSTKIE UMOWY 
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Art.  436 pkt 1 - 3 nPzp 

Umowa zawiera postanowienia określające w szczególności: 

1) planowany termin zakończenia usługi, dostawy lub robót 

budowlanych, oraz, w razie potrzeby, planowane terminy 

wykonania poszczególnych części usługi, dostawy lub roboty 

budowlanej, określone w dniach, tygodniach, miesiącach lub 

latach, chyba że wskazanie daty wykonania umowy jest 

uzasadnione obiektywną przyczyną; 

Uzasadnienie: Nowym rozwiązaniem jest wyraźne zobligowanie 

zamawiających do określenia terminu wykonania umowy,  

w jednostkach czasu (dniach, tygodniach, latach), chyba że 

wskazanie daty wykonania umowy jest uzasadnione obiektywną 

przyczyną, niezależną od zamawiającego np. w przypadku 

projektów finansowanych ze środków UE. 
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2)   warunki zapłaty wynagrodzenia; 

3) łączną maksymalną wysokość kar umownych, których 

mogą dochodzić strony; 

W projekcie ustawy o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty 

budowlane lub usługi, ustawy ‒ Prawo zamówień publicznych oraz 

ustawy ‒ Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo zamówień 

publicznych przewidziano pierwotnie zmianę brzmienia ww. 

regulacji na następującą „łączną maksymalną wysokość kar 

umownych, których mogą dochodzić strony, z tym, że łączna 

wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości 

netto umowy”. W wersji projektu ustawy o zmianie ustawy  

o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz niektórych 

innych ustaw z 22.09.2020 r. ww. przepis (w zakresie ograniczenia 

łącznej wysokości kar umownych do 20% wartości netto umowy) 

został usunięty. 
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Prawo opcji 

 

– postanowienia dotyczące prawa opcji nie są obligatoryjne  

w umowach o zamówienie publiczne, aczkolwiek Zamawiający 

chcąc skorzystać z prawa opcji, zobowiązany jest uregulować 

przedmiotowe uprawnienie zgodnie z regulacjami ustawy 

Prawo zamówień publicznych 
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Art.  441 nPzp  

 

1. Zamawiający może skorzystać z opcji, jeżeli przewidział 

opcję w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentach 

zamówienia w postaci zrozumiałych, precyzyjnych  

i jednoznacznych postanowień umownych, które łącznie 

spełniają następujące warunki: 

1) określają rodzaj i maksymalną wartość opcji; 

2) określają okoliczności skorzystania z opcji; 

3) nie modyfikują ogólnego charakteru umowy. 

2. Czynności dokonane na podstawie postanowień umownych 

przewidujących opcje z naruszeniem ust. 1 podlegają 

unieważnieniu. 
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Obecnie obowiązująca ustawa Prawo zamówień publicznych  

jak i nPzp nie zawierają definicji legalnej pojęcia „prawa opcji”. 

 

Zgodnie z opinią UZP, skorzystanie z prawa opcji nie stanowi 

(…) zmiany umowy, czy też zawarcia dodatkowej umowy na 

nowych warunkach, ale jest realizacją zawartej umowy 

w zakresie ustalonych przez nią warunków poprzez złożenie 

przez zamawiającego pisemnego oświadczenia woli  

w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym 

przez niego zakresie. 
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Zaliczki na poczet wykonania zamówienia  

 

– co do zasady, postanowienia o udzielaniu zaliczek na poczet 

wykonania zamówienia nie są obligatoryjne w umowach  

o zamówienie publiczne, aczkolwiek Zamawiający może ich 

udzielić wyłącznie wówczas, jeżeli możliwość taka została 

przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu  lub w dokumentach 

zamówienia.  

 

W sytuacji, gdy Zamawiający zdecyduje się na udzielanie 

zaliczki, zobligowany jest uregulować ten element umowy na 

zasadach określonych w ustawie. 
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Podstawowa zmiany w regulacjach dotyczących zaliczek:  

 

nowe regulacje znoszą obecnie obowiązujące ograniczenia  

w zakresie możliwości przewidzenia zaliczki, jeżeli 

wykonawca został wybrany w trybie negocjacji bez 

ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki!! 
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Art.  442 nPzp   

1. Zamawiający może udzielić zaliczek na poczet wykonania 

zamówienia, jeżeli możliwość taka została przewidziana  

w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia. 

2. Zamawiający może udzielić kolejnych zaliczek, pod 

warunkiem że wykonawca wykaże, że wykonał zamówienie 

w zakresie wartości poprzednio udzielonych zaliczek. 

3. Zamawiający może żądać od wykonawcy wniesienia 

zabezpieczenia zaliczki w jednej lub kilku następujących 

formach: 

1)  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej 

kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie 

kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
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2) gwarancjach bankowych; 

3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w 

art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o 

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości; 

5) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; 

6) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych 

emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu 

terytorialnego; 

7) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie 

rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. z 2018 r. poz. 2017). 
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4. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia zaliczki, 

jeżeli przewidywana wartość zaliczek przekracza 20% 

wysokości wynagrodzenia wykonawcy. 

5. W przypadku żądania wniesienia zabezpieczenia zaliczki,  

w umowie określa się formę lub formy zabezpieczenia 

zaliczki, wysokość zabezpieczenia, a także sposób jego 

wniesienia i zwrotu. Umowa może przewidywać możliwość 

zmiany formy zabezpieczenia zaliczki w trakcie realizacji tej 

umowy. 

6. Do zamawiających, o których mowa w art. 4 pkt 2 i 3 nPzp, 

nie stosuje się przepisów ust. 2 i 4. 

 (inne, niż jednostki sektora finansów publicznych, państwowe 

jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej 

oraz inne, niż jsfp, osoby prawne, utworzone w szczególnym 

celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym, 

niemających charakteru przemysłowego ani handlowego) 
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OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA UMOWY  

  

WSZYSTKIE UMOWY, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM SĄ  

ROBOTY BUDOWLANE 
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Art.  437 nPzp  

1. Umowa, której przedmiotem są roboty budowlane, zawiera 

również postanowienia dotyczące: 

1) obowiązku przedkładania przez wykonawcę zamawiającemu 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  

i jej zmian; 

2) wskazania terminu na zgłoszenie przez zamawiającego 

zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub 

sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, i do jej zmian; 
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3) obowiązku przedkładania przez wykonawcę zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych 

umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy 

lub usługi, oraz ich zmian; 

4) zasad zapłaty wynagrodzenia wykonawcy, uwarunkowanej 

przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających 

zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom; 

5) terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom; 

6) zasad zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi 

podwykonawcami; 
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7) wysokości kar umownych, z tytułu: 

a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 

należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 
(uchwała SN z 30 czerwca 2020 r., sygn. akt III CZP 67/19 „Artykuł 

483 § 1 k.c. nie wyłącza dopuszczalności zastrzeżenia kary umownej z 

tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 

należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o której 

mowa w art. 143d ust. 1 pkt 7 lit. a Pzp”), 

b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

projektu jej zmiany, 

c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, 
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d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie 

terminu zapłaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 nPzp. 

 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, 

przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem 

kopię umowy o podwykonawstwo. 
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OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

WSZYSTKIE UMOWY, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM SĄ  

ROBOTY BUDOWLANE LUB USŁUGI 
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Art.  438 nPzp   

1. W przypadku umowy, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub usługi, przewidującej wymagania określone w 

art. 95 ust. 1 nPzp, w jej treści zawiera się postanowienia 

dotyczące sposobu dokumentowania zatrudnienia oraz 

kontroli spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 

wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę oraz postanowienia dotyczące sankcji z tytułu 

niespełnienia wymagań określonych w art. 95 ust. 1 nPzp. 

2. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub 

podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób 

wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w 

zakresie realizacji zamówienia, umowa przewiduje możliwość 

żądania przez zamawiającego w szczególności: 
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1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu 

pracownika na podstawie umowy o pracę, 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

pracę zatrudnionego pracownika, 

4) innych dokumentów 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w 

szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres 

obowiązków pracownika. 
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Art.  95 nPzp   

1. Zamawiający określa w ogłoszeniu o zamówieniu lub 

dokumentach zamówienia na usługi lub roboty budowlane 

wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie 

zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na 

podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez 

zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, 

jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu 

pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 

1043 i 1495). 
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2. W przypadku gdy zamawiający przewiduje wymagania,  

o których mowa w ust. 1, określa w dokumentach zamówienia w 

szczególności: 

1) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, 

których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku 

pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 

wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia; 

2) sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób; 

3) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania 

przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych 

osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań. 
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OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA UMOWY   

 

WSZYSTKIE  UMOWY ZAWIERANE NA OKRES 

DŁUŻSZY NIŻ 12 MIESIĘCY 

51 



Art. 436 pkt 4 nPzp 

W przypadku umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy 

umowa zawiera postanowienia dotyczące w szczególności (…): 

a) wysokości kar umownych naliczanych wykonawcy z tytułu 

braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia,  

o której mowa w art. 439 ust. 5 nPzp (Nie dotyczy umów, których 

przedmiotem są dostawy) 

Zgodnie z art. 439 ust. 5 nPzp, Wykonawca, którego wynagrodzenie 

zostało zmienione zgodnie z art. 439 ust. 1-3 nPzp, zobowiązany jest 

do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym 

zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów 

lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie 

spełnione są następujące warunki: 

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi; 

2) okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy. 
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b) zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia  

w przypadku zmiany: 

- stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy  

z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę, 

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 

społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 

planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 

października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. 

U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572) 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez wykonawcę. 
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W przypadku umów (wszystkich!) zawieranych na okres 

dłuższy niż 12 miesięcy Zamawiający zobowiązany będzie 

również do zapłaty wynagrodzenia w częściach, po wykonaniu 

części umowy, lub udzielenia zaliczki na poczet wykonania 

zamówienia,  
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Art.  443 nPzp   

1. Zamawiający płaci wynagrodzenie w częściach, po 

wykonaniu części umowy, lub udziela zaliczki na poczet 

wykonania zamówienia, w przypadku umów zawieranych na 

okres dłuższy niż 12 miesięcy. 

2. Zamawiający określa w umowie procent wynagrodzenia 

wypłacanego za poszczególne części. Procentowa wartość 

ostatniej części wynagrodzenia nie może wynosić więcej niż 

50% wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

3. Zaliczka nie może być mniejsza niż 5% wynagrodzenia 

należnego wykonawcy. 

(Regulacja analogiczna do zawartej w art. 15vb ust. 2 i 3 ustawy z 

dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) 
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OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

UMOWY ZAWIERANE NA OKRES DŁUŻSZY NIŻ 12 

MIESIĘCY, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM SĄ  

ROBOTY BUDOWLANE 
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Art.  447 nPzp   

1. W przypadku zamówień na roboty budowlane, których 

termin wykonywania jest dłuższy niż 12 miesięcy, jeżeli 

umowa przewiduje zapłatę: 

 

1)  wynagrodzenia należnego wykonawcy w częściach, 

warunkiem zapłaty, przez zamawiającego, drugiej  

i następnych części należnego wynagrodzenia za 

odebrane roboty budowlane jest przedstawienie 

dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,  

o których mowa w art. 464 ust. 1, biorącym udział w 

realizacji odebranych robót budowlanych; 
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2)  całości wynagrodzenia należnego wykonawcy po 

wykonaniu całości robót budowlanych, zamawiający jest 

obowiązany przewidzieć udzielanie zaliczek, przy czym 

udzielanie kolejnych zaliczek przez zamawiającego 

wymaga przedstawienia dowodów zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom  

i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 464 

ust. 1, biorącym udział w realizacji części zamówienia, za 

którą zaliczka została wypłacona. 
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2. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich 

dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 1, wstrzymuje się 

odpowiednio: 

1)  wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 

 budowlane, 

2)  udzielenie kolejnej zaliczki 

- w części równej sumie kwot wynikających z 

nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zamawiający 

może wskazać w SWZ procentową wartość ostatniej części 

wynagrodzenia, która nie może wynosić więcej niż 50% 

wynagrodzenia należnego wykonawcy. 
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OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA UMOWY   

 

UMOWY ZAWIERANE NA OKRES DŁUŻSZY NIŻ 12 

MIESIĘCY, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM SĄ ROBOTY 

BUDOWLANE LUB USŁUGI 
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OBLIGATORYJNA WALORYZACJA 

WYNAGRODZENIA 

 

nowa regulacja nakazująca wprowadzenie klauzuli 

waloryzacyjnej umożliwiającej zmianę wynagrodzenia w 

przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów wykonania 

zamówienia wywołanej zmianą sytuacji rynkowej 
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Nowa regulacja, o której mowa w art. 439 nPzp jest zapewne 

próbą odpowiedzi ustawodawcy na problemy związane ze 

wzrostem kosztów realizacji zamówień publicznych, których 

przedmiot stanowiły roboty budowlane, wynikającym ze 

wzrostu cen materiałów budowlanych mającego miejsce  

w 2017 i 2018 roku co, zdaniem ustawodawcy, doprowadziło do 

malejącej konkurencyjności postępowań o zamówienie  

i niechęci wykonawców wobec kontraktów publicznych, m.in.  

z przyczyn związanych z brakiem klauzul waloryzacyjnych.  
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Zgodnie z uzasadnieniem do projektu nPzp, ustawodawca 

wyszedł z założenia, że mając świadomość ogromnego 

zróżnicowania poszczególnych umów, z uwagi chociażby na 

wielkość, czy przedmiot zamówienia, przepis ustawowy nie 

może być nadmiernie kazuistyczny.  

 

W ramach obowiązku ustawowego poszczególni zamawiający 

mają zatem swobodę, oczywiście z poszanowaniem 

ustawowych zasad określających relacje między stronami,  

w ukształtowaniu klauzuli waloryzacyjnej uwzględniającej 

specyfikę danego zamówienia.  
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W uzasadnieniu do projektu nPzp wskazano także, że: 

Wskazane obligatoryjne elementy klauzuli waloryzacyjnej 

mają pomóc zamawiającym przy konstruowaniu skutecznych  

i jasnych postanowień umownych.  

 

Zamawiający wprowadzając do umowy odpowiednią klauzulę 

ma pozostawioną swobodę określenia jej elementów, mając 

na względzie w szczególności: specyfikę zamówienia (np. w 

zakresie jakie elementy materiałów i kosztów są kluczowe i w 

praktyce podlegają dużym wahaniom), dostępność 

wiarygodnych i aktualizowanych podstaw ustalenia zmiany 

ceny (np. odpowiednie wskaźniki Prezesa GUS), planowane 

możliwości finansowe zamawiającego co do przewidywanych 

zmian wynagrodzenia. 
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Art.  439 nPzp 

 

1. Umowa, której przedmiotem są roboty budowlane lub 

usługi, zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy, zawiera 

postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości 

wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany 

ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

zamówienia. 
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2. W umowie określa się: 

1) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, o których 

mowa w ust. 1, uprawniający strony umowy do żądania 

zmiany wynagrodzenia oraz początkowy termin ustalenia 

zmiany wynagrodzenia; 

 ustawa nie określa minimalnego progu zmiany;  

 co do zasady, określenie poziomu zmiany będzie miało miejsce 

procentowo, a nie np. kwotowo;  

 początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia, zdaniem 

komentatorów, to data od której zacznie obowiązywać zmiana; 

co do ww. terminu sugeruje się, aby ustalać go np. po upływie 12 

miesięcy realizacji przedmiotu umowy – z uwagi na to, że 

klauzule waloryzacyjne w umowach zawieranych na okres 

krótszy niż 12 miesięcy nie są obowiązkowe, a dodatkowo 

wykonawca prognozowany wzrost cen na przestrzeni pierwszych 

12 miesięcy powinien wziąć pod uwagę kalkulując cenę oferty 
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2) sposób ustalania zmiany wynagrodzenia: 

a) z użyciem odesłania do wskaźnika zmiany ceny materiałów 

lub kosztów, w szczególności wskaźnika ogłaszanego  

w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego lub 

b) przez wskazanie innej podstawy, w szczególności wykazu 

rodzajów (czyli nie cen) materiałów lub kosztów, w 

przypadku których zmiana ceny uprawnia strony umowy do 

żądania zmiany wynagrodzenia; 

Przepisy ustawy nie przesądzają i nie narzucają stosowania 

konkretnych narzędzi i wskaźników waloryzacyjnych; waloryzacja 

może zatem opierać się na wskaźnikach Prezesa GUS  

(np. z odwołaniem się do zmiany wskaźnika cen produkcji 

budowlano-montażowej), jak i np. na wydawnictwach 

publikujących informacje o poziomie cen w danym okresie na 

danym terenie, np. SEKOCENBUD  
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3) sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub 

kosztów na koszt wykonania zamówienia oraz określenie 

okresów, w których może następować zmiana 

wynagrodzenia wykonawcy; 

Zamawiający określi zatem, jak wyliczona zgodnie z pkt 2 powyżej 

zmiana ceny wpłynęła na sytuację wykonawcy i jak obliczyć w 

związku z tym jego nowe wynagrodzenie. 

4) maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką 

dopuszcza zamawiający w efekcie zastosowania postanowień  

o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia. 

Regulacja pozwalając uwzględnić planowane możliwości 

finansowe zamawiającego co do przewidywanych zmian 

wynagrodzenia, pozwala de facto limitować maksymalny 

dopuszczony w umowie poziom zmian wynagrodzenia wykonawcy 

nawet do symbolicznego, a w konsekwencji, iluzorycznego poziomu 
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3. Jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia 

upływu terminu składania ofert, początkowym terminem 

ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert, 

chyba że zamawiający określi termin wcześniejszy. w celu 

ustalenia zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 

wykonawcy, oblicza się różnicę między średnią ceną materiałów 

lub kosztów, obowiązującą w dniu otwarcia ofert, a ceną nabycia 

materiałów lub rzeczywiście poniesionych kosztów przez 

wykonawcę, zgodnie z ust. 2. 

Ww. regulacja wskazuje sposób obliczania początkowego terminu 

zmiany wynagrodzenia, jeśli do zawarcia umowy doszło po 

upływie 180 dni od dnia terminu składania ofert. Zasadą jest, że to 

zamawiający określa początkowy termin ustalenia zmiany 

wynagrodzenia zgodnie z ust. 2 pkt 1, w praktyce ust. 3 wyznacza 

granice tej swobody jeśli postępowanie przedłuża się.  
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Rozwiązanie z ust. 3 znajdzie obligatoryjne zastosowanie we 

wskazanych tam okolicznościach przedłużającego się 

postępowania. Przyjęte rozwiązanie ma z jednej strony 

mobilizować zamawiających do sprawnego prowadzenia 

postępowań, a z drugiej zachęcać wykonawców do brania udziału 

w przetargach publicznych.  

 

Zmiana ta jest istotna, z uwagi na to, że obecnie po złożeniu 

oferty wykonawca co do zasady nie ma możliwości zmiany jej 

treści, w efekcie czego, jeśli postępowanie się przedłuża, a oferta 

traci ekonomiczne uzasadnienie, to wykonawca może albo nie 

przedłużać związania ofertą albo też w skrajnym przypadku 

odmówić zawarcia umowy, tracąc przy tym wadium 
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4. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się 

wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, 

względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia 

wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie. 

Rozwiązanie to powoduje równe rozłożenie ryzyk pomiędzy strony 

w zakresie kierunków możliwej waloryzacji.  
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5. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione 

zgodnie z ust. 1-3, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę,  

w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub 

kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli 

łącznie spełnione są następujące warunki: 

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi; 

2) okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy. 
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Art.  440 nPzp 

 

W przypadku gdy zamawiający przewiduje zawarcie 

postanowień dotyczących zasad wprowadzania zmian wysokości 

wynagrodzenia w innej umowie, niż wskazana w art. 439 ust. 1, 

do określenia tych zasad stosuje się przepisy art. 439 ust. 2-4. 

 

Regulacja będzie możliwa do zastosowania np. do umów zawartych 

na krótszy niż 12 miesięcy okres lub w przypadku umów na 

dostawę. 
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ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY - ZASADNICZE ZMIANY 
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Art. 449 ust. 3 nPzp 

Zabezpieczenie wnosi się przed zawarciem umowy, chyba że 

ustawa stanowi inaczej lub zamawiający określi inny termin  

w dokumentach zamówienia  

(w obecnym stanie prawnym, zasadą było żądanie wniesienia 

zabezpieczenia przed zawarciem umowy, choć przedstawiciele 

doktryny wskazywali, że nie ma przeszkód prawnych, aby strony w 

inny sposób oznaczyły dzień wniesienia zabezpieczenia; wskazać 

należy także, że pomimo zmiany w analizowanym zakresie, art. 98  

ust. 6 nPzp nadal przewiduje zatrzymanie wadium wykonawcy, 

którego oferta została wybrana i który nie wniósł wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wskazując jednocześnie 

na obowiązek zwrotu wadium niezwłocznie, nie później niż w terminie 

7 dni od dnia zawarcia umowy – a zatem termin na wniesienie 

zabezpieczenia należałoby ustalać każdorazowo w taki sposób, aby 

ewentualnie „zdążyć” zatrzymać Wykonawcy wadium) 
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Art. 452 ust. 2 nPzp 

Zabezpieczenie ustala się w wysokości nieprzekraczającej 5% 

ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości 

nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy. 

Zabezpieczenie można ustalić w wysokości większej niż 5%, nie 

większej jednak niż 10% ceny całkowitej podanej w ofercie albo 

maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego 

wynikającego z umowy, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem 

zamówienia lub wystąpieniem ryzyka związanego z realizacją 

zamówienia, co zamawiający opisał w SWZ lub innych 

dokumentach zamówienia. 

Regulacja analogiczna do zawartej w art. 15vb ust. 5 i 6 ustawy z 

dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych. 
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Art. 453 ust. 2 i 3 nPzp 

 

Zamawiający może pozostawić na zabezpieczenie roszczeń  

z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji kwotę nie 

przekraczającą 30% zabezpieczenia. Kwota, o której mowa 

powyżej, jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie 

okresu rękojmi za wady lub gwarancji  

 

(w obecnym stanie prawnym kwota pozostawiona na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może 

przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia; kwota, o której 

mowa powyżej, jest zwracana nie później niż w 15. dniu po 

upływie okresu rękojmi za wady). 
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Art. 453 ust. 4 nPzp 

 

Zamawiający może dokonać częściowego zwrotu 

zabezpieczenia po wykonaniu części zamówienia, jeżeli 

przewidział taką możliwość w dokumentach zamówienia  

(regulacja nie występuje w obecnie obowiązującej ustawie 

Prawo zamówień publicznych, aczkolwiek stosuje się ją na mocy 

art. 15 vb ust. 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) 

78 



 

 

UMOWY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH 

 

PODWYKONAWSTWO  

(podstawowe zmiany) 
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Art.  463 nPzp   

Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień 

kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar 

umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa  

i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy 

zawartej między zamawiającym a wykonawcą. 

 

Ww. regulacja, niewystępująca dotychczas w Pzp, nabiera 

zasadniczego znaczenia w zakresie weryfikacji projektów 

umów/umów podwykonawczych, zgodnie bowiem z art. 464 ust. 3 

pkt 3 oraz art. 464 ust. 6 nPzp, w przypadku gdy projekt 

umowy/umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia 

niezgodne z art. 463 nPzp, Zamawiający zobowiązany jest wnieść 

odpowiednio zastrzeżenia do projektu umowy/sprzeciw do umowy o 

podwykonawstwo.  
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Art.  464 ust. 3 i 6 nPzp   

 

Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z art. 437 ust. 1 

pkt 2, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, 

zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane (…)  

 

Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z art. 437 ust. 1 

pkt 2, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3 
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Art.  465 ust. 4 nPzp 

 

Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest 

obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag 

dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. (…) W uwagach 

nie można powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy 

względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy 

o podwykonawstwo. 
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ZMIANY UMOWY 
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Art.  454 ust. 1 nPzp 

Istotna zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia 

nowego postępowania o udzielenie zamówienia (z zasady tej 

wynika jednocześnie dopuszczalność zmian nieistotnych umowy). 

 

Ustawodawca zdecydował się wyraźnie wskazać w ustawie 

(obowiązującą także dotychczas) zasadę, zgodnie z którą istotna 

zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego w trakcie jej 

obowiązywania jest co do zasady niedopuszczalna, jeżeli nie 

została poprzedzona przeprowadzeniem nowego postępowania o 

udzielenie zamówienia. Powyższe wynika z wielokrotnie 

podkreślanego, także w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości, 

punktu widzenia, zgodnie z którym zmiana umowy może prowadzić 

do wypaczenia wyniku przeprowadzonego postępowania oraz 

naruszenia zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania  

i przejrzystości.  
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Art.  454 ust. 2 nPzp  

Zmiana umowy jest istotna, jeżeli powoduje, że charakter 

umowy zmienia się w sposób istotny w stosunku do pierwotnej 

umowy, w szczególności jeżeli zmiana: 

1) wprowadza warunki, które gdyby zostały zastosowane  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to wzięliby w nim 

udział lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęte 

zostałyby oferty innej treści; 

2) narusza równowagę ekonomiczną stron umowy na korzyść 

wykonawcy, w sposób nieprzewidziany w pierwotnej umowie; 

3) w sposób znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres 

świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy; 

4) polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający 

udzielił zamówienia, nowym wykonawcą w przypadkach 

innych, niż wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 2 nPzp. 
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W art. 455 nPzp zostały wymienione przypadki zmian umowy 

innych niż nieistotne, które nie wymagają przeprowadzenia 

nowego postępowania. 
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Art. 455 ust. 1 pkt 1 nPzp 

Dopuszczalna jest zmiana umowy bez 

przeprowadzenia nowego postępowania o 

udzielenie zamówienia niezależnie od 

wartości tej zmiany, o ile została 

przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu 

lub dokumentach zamówienia, w postaci 

jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych 

postanowień umownych, które mogą 

obejmować postanowienia dotyczące 

zasad wprowadzania zmian wysokości 

ceny, jeżeli spełniają one łącznie 

następujące warunki: 

a)   określają rodzaj i zakres zmian, 

b) określają warunki wprowadzenia    

 zmian, 

c)  nie przewidują takich zmian, które 

modyfikowałyby ogólny charakter 

umowy 

 

Art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp 

Zakazuje się zmian postanowień zawartej 

umowy lub umowy ramowej w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru wykonawcy, chyba że 

zachodzi co najmniej jedna z 

następujących okoliczności: 

1)zmiany zostały przewidziane w 

ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia w postaci 

jednoznacznych postanowień umownych, 

które określają ich zakres, w szczególności 

możliwość zmiany wysokości 

wynagrodzenia wykonawcy, i charakter 

oraz warunki wprowadzenia zmian. 

Art. 144 ust. 1b Pzp 

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 
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Art. 455 ust. 1 pkt 2 nPzp 

Dopuszczalna jest zmiana umowy bez 

przeprowadzenia nowego postępowania o 

udzielenie zamówienia gdy nowy 

wykonawca ma zastąpić 

dotychczasowego wykonawcę: 

a) jeżeli taka możliwość została 

przewidziana w postanowieniach 

umownych, o których mowa w pkt 1, lub 

b) w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i 

obowiązki wykonawcy, w następstwie 

przejęcia, połączenia, podziału, 

przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, 

dziedziczenia lub nabycia 

dotychczasowego wykonawcy lub jego 

przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca 

spełnia warunki udziału w 

postępowaniu, nie zachodzą wobec niego 

podstawy wykluczenia oraz nie pociąga 

to za sobą innych istotnych zmian 

umowy, a także nie ma na celu 

uniknięcia stosowania przepisów ustawy, 

lub 

Art. 144 ust. 1 pkt 4 Pzp 

Zakazuje się zmian postanowień zawartej 

umowy lub umowy ramowej w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru wykonawcy, chyba że (…) 

wykonawcę, któremu zamawiający udzielił 

zamówienia, ma zastąpić nowy 

wykonawca: 

a) na podstawie postanowień umownych, o 

których mowa w pkt 1, 

b) w wyniku połączenia, podziału, 

przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji 

lub nabycia dotychczasowego wykonawcy 

lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy 

wykonawca spełnia warunki udziału w 

postępowaniu, nie zachodzą wobec niego 

podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to 

za sobą innych istotnych zmian umowy, 
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c) w wyniku przejęcia przez 

zamawiającego zobowiązań wykonawcy 

względem jego podwykonawców,  

w przypadku, o którym mowa w art. 465  

ust. 1; 

Art. 465 ust. 1 nPzp W przypadku umów, 

których przedmiotem są roboty budowlane, 

zamawiający dokonuje bezpośredniej 

zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub 

który zawarł przedłożoną zamawiającemu 

umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w 

przypadku uchylenia się od obowiązku 

zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę. 

 

c) w wyniku przejęcia przez 

zamawiającego zobowiązań wykonawcy 

względem jego podwykonawców; 
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Dopuszczalny zgodnie z dyspozycją art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. c 

nPzp przypadek zmiany umowy odnosi się zatem do zmiany 

struktury podmiotowej w zakresie rozliczania kontraktu  

na roboty budowlane, a nie do całkowitej zmiany strony 

umowy z wykonawcy na podwykonawcę.  

 

Art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. c nPzp nie stwarza więc możliwości 

bezprzetargowego udzielenia zamówienia dotychczasowemu 

podwykonawcy w przypadku rozwiązania umowy z wykonawcą 

lub wykonania zastępczego.  



Art. 455 ust. 1 pkt 3 nPzp 

Dopuszczalna jest zmiana umowy bez 

przeprowadzenia nowego postępowania o 

udzielenie zamówienia jeżeli dotyczy 

realizacji, przez dotychczasowego 

wykonawcę, dodatkowych dostaw, usług 

lub robót budowlanych, a w przypadku 

zamówień w dziedzinach obronności i 

bezpieczeństwa - usług lub robót 

budowlanych, których nie uwzględniono w 

zamówieniu podstawowym, o ile stały się 

one niezbędne i zostały spełnione łącznie 

następujące warunki: 

a) zmiana wykonawcy nie może zostać 

dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności 

dotyczących zamienności lub 

interoperacyjności wyposażenia, usług lub 

instalacji zamówionych w ramach 

zamówienia podstawowego, 

Art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp 

Zakazuje się zmian postanowień zawartej 

umowy lub umowy ramowej w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru wykonawcy, chyba że (…) zmiany 

dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, 

usług lub robót budowlanych od 

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 dotyczących 

zamienności lub interoperacyjności sprzętu, 

usług lub instalacji, zamówionych w 

ramach zamówienia podstawowego, 
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b) zmiana wykonawcy spowodowałaby 

istotną niedogodność lub znaczne 

zwiększenie kosztów dla zamawiającego, 

c) wzrost ceny spowodowany każdą 

kolejną zmianą nie przekracza 50% 

wartości pierwotnej umowy, a w przypadku 

zamówień w dziedzinach obronności i 

bezpieczeństwa łączna wartość zmian nie 

przekracza 50% wartości pierwotnej 

umowy, z wyjątkiem należycie 

uzasadnionych przypadków; 

b) zmiana wykonawcy spowodowałaby 

istotną niedogodność lub znaczne 

zwiększenie kosztów dla zamawiającego, 

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie 

przekracza 50% wartości zamówienia 

określonej pierwotnie w umowie lub 

umowie ramowej; 

 

 

92 



Art. 455 ust. 1 pkt 4 nPzp 

Dopuszczalna jest zmiana umowy bez 

przeprowadzenia nowego postępowania o 

udzielenie zamówienia jeżeli konieczność 

zmiany umowy spowodowana jest 

okolicznościami, których zamawiający, 

działając z należytą starannością, nie 

mógł przewidzieć, o ile zmiana nie 

modyfikuje ogólnego charakteru umowy 

a wzrost ceny spowodowany każdą 

kolejną zmianą nie przekracza 50% 

wartości pierwotnej umowy 

Art. 144 ust. 1 pkt 3 Pzp 

Zakazuje się zmian postanowień zawartej 

umowy lub umowy ramowej w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru wykonawcy, chyba że (…) zostały 

spełnione łącznie następujące warunki: 

a) konieczność zmiany umowy lub umowy 

ramowej spowodowana jest 

okolicznościami, których zamawiający, 

działając z należytą starannością, nie mógł 

przewidzieć, 

b) wartość zmiany nie przekracza 50% 

wartości zamówienia określonej pierwotnie 

w umowie lub umowie ramowej 

Art. 144 ust. 1b Pzp 

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 

 

93 



Art. 455 ust. 2 nPzp 

Dopuszczalne są również zmiany umowy 

bez przeprowadzenia nowego 

postępowania o udzielenie zamówienia, 

których łączna wartość jest mniejsza niż 

progi unijne oraz jest niższa niż 10% 

wartości pierwotnej umowy, w przypadku 

zamówień na usługi lub dostawy, albo 15%, 

w przypadku zamówień na roboty 

budowlane, a zmiany te nie powodują 

zmiany ogólnego charakteru umowy. 

Art. 144 ust. 1 pkt 6 Pzp 

Zakazuje się zmian postanowień zawartej 

umowy lub umowy ramowej w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru wykonawcy, chyba że (…) łączna 

wartość zmian jest mniejsza niż kwoty 

określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 Pzp i jest mniejsza 

od 10% wartości zamówienia określonej 

pierwotnie w umowie w przypadku 

zamówień na usługi lub dostawy albo, w 

przypadku zamówień na roboty budowlane 

- jest mniejsza od 15% wartości 

zamówienia określonej pierwotnie w 

umowie.  

Art. 144 ust. 1b Pzp 

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 
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Art.  458 nPzp 

Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została 

dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455. W takim przypadku 

stosuje się postanowienie umowne w brzmieniu obowiązującym 

przed tą zmianą. 
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ODSTĄPIENIE OD UMOWY  
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Art.  456 ust. 1 nPzp 

Zamawiający może odstąpić od umowy: 

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o 

zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących 

okoliczności (nw. okoliczności w obecnie obowiązującym stanie 

prawnym stanowią podstawę do „rozwiązania” umowy): 

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455, 

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu 

na podstawie art. 108, 
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c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził,  

w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska 

uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, 

dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 

2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił 

zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

Art. 456 ust. 2 nPzp  

W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, zamawiający 

odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy. 

Art. 456 ust. 3 nPzp  

W przypadkach, o których mowa w ust. 1, wykonawca może 

żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 

części umowy. 
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UNIEWAŻNIENIE UMOWY 
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Art. 457 ust. 1 pkt 1 nPzp 

 

Umowa podlega unieważnieniu, jeżeli 

zamawiający z naruszeniem ustawy udzielił 

zamówienia, zawarł umowę ramową lub 

ustanowił dynamiczny system zakupów bez 

uprzedniego zamieszczenia w Biuletynie 

Zamówień Publicznych albo przekazania 

Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 

ogłoszenia wszczynającego postępowanie 

lub bez wymaganego ogłoszenia 

zmieniającego ogłoszenie wszczynające 

postępowanie, jeżeli zmiany miały 

znaczenie dla sporządzenia wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

albo ofert; 

Art. 146 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp 

 

Umowa podlega unieważnieniu, jeżeli: 

 

zamawiający z naruszeniem przepisów 

ustawy zastosował tryb negocjacji bez 

ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki; 

 

zamawiający nie zamieścił ogłoszenia o 

zamówieniu w Biuletynie Zamówień 

Publicznych albo nie przekazał ogłoszenia 

o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii 

Europejskiej 

10
0 



Art. 457 ust. 1 pkt 2 nPzp 

 

Umowa podlega unieważnieniu, jeżeli 

zamawiający zawarł umowę z naruszeniem 

art. 264 lub art. 308 ust. 2 lub 3 lub art. 421 

ust. 1 lub 2 albo art. 577, jeżeli 

uniemożliwiło to Krajowej Izbie 

Odwoławczej uwzględnienie odwołania 

przed zawarciem umowy; 

 

 

Art. 457 ust. 1 pkt 3 nPzp 

Umowa podlega unieważnieniu, jeżeli 

zamawiający zawarł umowę przed 

upływem terminu, o którym mowa  

w art. 216 ust. 2; 

 

Art. 146 ust. 1 pkt 3 Pzp 

 

Umowa podlega unieważnieniu, jeżeli 

zamawiający zawarł umowę z naruszeniem 

przepisów art. 94 ust. 1 albo art. 183 ust. 1, 

jeżeli uniemożliwiło to Izbie uwzględnienie 

odwołania przed zawarciem umowy; 

 

 

 

 

Art. 146 ust. 1 pkt 7 Pzp 

Umowa podlega unieważnieniu, jeżeli 

zamawiający zawarł umowę przed 

upływem terminu, o którym mowa  

w art. 67 ust. 12 
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Art. 457 ust. 1 pkt 4 nPzp 

 

Umowa podlega unieważnieniu, jeżeli 

zamawiający z naruszeniem art. 314 ust. 1 

pkt 3, ust. 3 i 4, art. 315 lub art. 422 ust. 2 

lub 3 udzielił zamówienia objętego umową 

ramową 

 

 

 

 

Art. 457 ust. 1 pkt 5 nPzp 

Umowa podlega unieważnieniu, jeżeli 

zamawiający z naruszeniem art. 323, art. 

324 lub art. 391 ust. 4 lub 5 udzielił 

zamówienia objętego dynamicznym 

systemem zakupów 

Art. 146 ust. 1 pkt 5 Pzp 

Umowa podlega unieważnieniu, jeżeli 

zamawiający uniemożliwił wykonawcom, z 

którymi została zawarta umowa ramowa, 

złożenie ofert w procedurze konkurencyjnej 

o udzielenie zamówienia na podstawie 

umowy ramowej, o ile nie wszystkie 

warunki zamówienia zostały określone w 

umowie ramowej 

 

Art. 146 ust. 1 pkt 4 Pzp 

Umowa podlega unieważnieniu, jeżeli 

zamawiający  uniemożliwił składanie 

wniosków o dopuszczenie do udziału w 

dynamicznym systemie zakupów 

wykonawcom niedopuszczonym 

dotychczas do udziału w dynamicznym 

systemie zakupów lub uniemożliwił 

wykonawcom dopuszczonym do udziału w 

dynamicznym systemie zakupów złożenie 

ofert w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia objętego tym systemem; 
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Art. 457 nPzp 

 

Brak odpowiednika  

– nowa ustawa nie przewiduje trybu 

zapytania o cenę 

Art. 146 ust. 1 pkt 6 Pzp 

 

Umowa podlega unieważnieniu, jeżeli 

zamawiający  z naruszeniem przepisów 

ustawy zastosował tryb zapytania o cenę; 
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Art.  459.  ust. 1 nPzp 

Prezes Urzędu może wystąpić do sądu o unieważnienie: 

1) zmiany umowy dokonanej z naruszeniem art. 454 i art. 455, 

2) umowy, o której mowa w art. 457 ust. 1 

- jeżeli dokonanie przez zamawiającego czynności lub 

zaniechania dokonania czynności z naruszeniem ustawy miało 

lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania. 

2.  Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, wygasa z upływem 4 

lat od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany. 
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Ustawa o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty 

budowlane lub usługi oraz niektórych innych ustaw  

 

 

w art. 459 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Prezes Urzędu może wystąpić do sądu o unieważnienie:  

1) zmiany umowy dokonanej z naruszeniem art. 454 i art. 455; 

2) umowy, o której mowa w art. 457 ust. 1.” 

 

Zapis „ - jeżeli dokonanie przez zamawiającego czynności lub 

zaniechania dokonania czynności z naruszeniem ustawy miało 

lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania” planowany jest 

zatem do wykreślenia.  
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Art.  460 nPzp 

 

O unieważnienie umowy może wystąpić wykonawca, który ma 

lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia, w przypadku, 

o którym mowa w art. 457 ust. 1 pkt 1. Uprawnienie to wygasa  

z upływem 4 lat od dnia zawarcia umowy. 
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Art. 457 ust. 3 – 5 nPzp 

Unieważnienie umowy wywołuje skutek od momentu jej 

zawarcia, z zastrzeżeniem art. 554 ust. 3 pkt 2 lit. b 

(Uwzględniając odwołanie, Izba może jeżeli umowa została 

zawarta oraz zachodzi jedna z przesłanek, o których mowa w art. 

457 ust. 1 nPzp, unieważnić umowę w zakresie zobowiązań 

niewykonanych i nałożyć karę finansową w uzasadnionych 

przypadkach, w szczególności gdy nie jest możliwy zwrot świadczeń 

spełnionych na podstawie umowy podlegającej unieważnieniu). 

 

Z przyczyn, o których mowa w ust. 1 oraz art. 458 

(unieważnienie zmiany umowy), nie można żądać stwierdzenia 

nieważności umowy na podstawie art. 189 ustawy z dnia 17 

listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1460, z późn. zm.). 
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Przepis art. 457 ust. 1 nPzp nie wyłącza możliwości żądania 

unieważnienia umowy na podstawie art. 70[5] ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (dotychczas uprawnienie to 

przysługiwało tylko zamawiającemu). 

Art.  70[5] kc 

§  1.  Organizator oraz uczestnik aukcji albo przetargu może 

żądać unieważnienia zawartej umowy, jeżeli strona tej umowy, 

inny uczestnik lub osoba działająca w porozumieniu z nimi 

wpłynęła na wynik aukcji albo przetargu w sposób sprzeczny z 

prawem lub dobrymi obyczajami. Jeżeli umowa została zawarta 

na cudzy rachunek, jej unieważnienia może żądać także ten, na 

czyj rachunek umowa została zawarta, lub dający zlecenie. 

§  2.  Uprawnienie powyższe wygasa z upływem miesiąca od 

dnia, w którym uprawniony dowiedział się o istnieniu przyczyny 

unieważnienia, nie później jednak niż z upływem roku od dnia 

zawarcia umowy. 
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Art.  469 pkt 7 nPzp 

 

 

Prezes Urzędu przygotowuje i upowszechnia przykładowe 

wzory umów w sprawach zamówień publicznych, 

regulaminów oraz innych dokumentów stosowanych przy 

udzielaniu zamówień 


