
WYKŁAD 26 września 2020 r. 
prowadzi radca prawny Jolanta Czepe 

 

„Istotne zagadnienia z nowej ustawy Prawo zamówień publicznych- 
zamówienia bagatelne, nowe zasady w zakresie konstruowania 

umów dotyczących realizacji zamówień publicznych” 
 

Kwestie organizacyjne: 
1) I część wykładu - godziny 1030 do 1200 

2) przerwa 1200 do 1220 
3) II część wykładu - godziny 1220 do 1400 

 

Wstęp 

Zamówienie publiczne to każda umowa odpłatna (opłacana ze środków publicznych) zawierana 

między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty 

budowlane.  

 

ZAMÓWIENIA BAGATELNE  

(rodzaj zamówienia klasycznego, tj. zamówienia udzielanego przez zamawiającego publicznego 
oraz zamawiającego subsydiowanego inne niż zamówienie sektorowe i zamówienie w 
dziedzinach obronności i bezpieczeństwa; celem wprowadzenia nowej regulacji dot. udzielania 
tych zamówień jest zwiększenie stopnia jawności ich udzielania) 

 

Art. 2 ust. 2. Do udzielania zamówień klasycznych (def. art. 7 pkt 33), których wartość, bez podatku od 
towarów i usług, dotycząca jednorazowego zakupu, jest mniejsza niż 130 000 złotych, nie mniejsza jednak 
niż 50 000 złotych, zwanych dalej „zamówieniami bagatelnymi”, udzielanych przez zamawiających 
publicznych, stosuje się przepisy art. 82, art. 267 ust. 1 i ust. 2 pkt 9, art. 268, art. 269 ust. 1, art. 271 ust. 1-3 
oraz art. 272.  
 
Ważne: Stosujemy przy ich udzielaniu także art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz art. 17 pzp – 
zasada efektywności! 
 

Wydatki publiczne powinny być dokonywane: 

1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:  

a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,  

b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;  

2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań; 

3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 

 

 

Ważne:  art. 2 ust. 2 Pzp dot. zamówień bagatelnych nie odsyła do art. 270 ust. 1 nowego Pzp, 

w którym jest mowa o alternatywnych miejscach udostępniania ogłoszeń – czyżby 

ustawodawca zabraniał ogłaszania o zamówieniach bagatelnych w innych miejscach niż BZP, 

np. na stronach internetowych zamawiającego??????? 

 

 



Ustawodawca określił tzw. próg bagatelności zobowiązujący do stosowania niektórych 

przepisów ustawy Pzp odnosząc go do wartości jednorazowego zakupu powyżej netto 50 tys. 

zł do 130 zł.  

Pojęcie to nie zostało zdefiniowane.  

Odwołując się do znaczenia słownikowego – jest to nabycie dostaw, usług lub robót 

budowlanych jeden raz, ale według mnie chodzi o przewidywaną lub przewidywalną ilość 

zakupów w roku budżetowym. 

 

Była Prezes UZP M. Stręciwilk – (LEX 2020) wyjaśnia, że „jednorazowy zakup to zakup 
realizowany jeden raz (według słownika PWN „jednorazowy” oznacza „raz jeden uczyniony”, 
„mogący być użyty jeden raz”). Każdorazowo więc, jeżeli powstanie po stronie danego 
zamawiającego potrzeba zakupu określonego produktu powinien dokonać jego szacunku i jeżeli jego 
wartość mieści się w przedziale 50 tys. zł i jest poniżej 130 tys. zł powinien stosować procedurę 
udzielenia zamówienia bagatelnego. Wydaje się, że istotą jednorazowości jest określona potrzeba 
zakupu powstała „tu i teraz” u konkretnego zamawiającego”.  
 
Wyjaśnienie  literalnej treści art. 2 ust. 2 Pzp, wymaga opinii Urzędu Zamówień Publicznych, która 
wyznaczy zamawiającym „bezpieczne” wytyczne postępowania w omawianym zakresie. Aktualnie 
pojęcie jednorazowego zakupu wywołuje wiele wątpliwości stąd też wiele różnych i odmiennych 
opinii w tym zakresie. 

 

Z powyższą opinią można się zgodzić, przy założeniu, że do zamówień bagatelnych nie 

stosuje się art. 29 Pzp, bo art. 2 ust. 2 Pzp do niego nie odsyła. Ale przecież odpowiedzialność 

za naruszenie dyscypliny finansów publicznych! 

 
Art. 29 [Zakaz obejścia przepisów ustawy]  
 
1. Zamawiający nie może, w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, zaniżać wartości zamówienia lub 
konkursu, lub wybierać sposobu obliczania wartości zamówienia. 
 
2. Zamawiający nie może dzielić zamówienia na odrębne zamówienia, jeżeli prowadzi to do niestosowania 
przepisów ustawy, chyba że jest to uzasadnione obiektywnymi przyczynami. 

  

Ja jednak uważam, że to zbyt proste rozumowanie mając na uwadze ogólny obowiązek 

prawidłowego planowania zamówień w danym roku. Każda umowa odpłatna zawarta przez 

zamawiającego z ustawy Pzp to zamówienie publiczne.  

 

Jeżeli wiem, że muszę nabyć daną dostawę, usługę w danym roku nawet więcej niż jeden raz, 

to muszę się zastanowić co z tym zrobić i:  

 

 przy dostawach, stosuję zasadę agregacji / regułę podobieństwa; 

 przy usługach, stosuję zasadę łączenia takich samych usług (jednorodnych usług) 

 

 (jeżeli zatem np. w danym roku finansowym zamawiający ma zamówić dwa razy usługę 

sprzątania, przy czym wartość każdej z tych usług wynosi 30 tys., to opierając się ściśle na 

sformułowaniu „zakup jednorazowy”, nie mielibyśmy do czynienia z jednym zamówieniem 

bagatelnym mimo, że po zsumowaniu tych wartości suma ta przekroczy 50 tys. zł, ani z 

dwoma zamówieniami bagatelnymi, bo każdy zakup posiada wartość mniejszą niż 50 tys. zł. 

 

Należy jednak pamiętać o regulacji art.  29 ust. 2 i 30 Pzp i prawidłowym planowaniu 

udzielania zamówień publicznych (jeżeli na początku roku budżetowego, zamawiający 



powinien był wiedzieć, że będzie potrzebował w sumie tonerów za kwotę szacunkową łączną 

60 tys. zł, to będzie to zamówienie bagatelne udzielane w dwóch „częściach”, ale wątpliwość 

budzą wytyczne co do treści ogłoszenia (???).  

 

Art. 38 W ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1440 i 1495) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

2. W przypadku naruszenia dyscypliny finansów publicznych określonego w art. 17, osoba 

obowiązana lub upoważniona do działania w imieniu podmiotu publicznego lub prywatnego, 

który oferuje pomocnicze działania zakupowe na rynku, któremu kierownik zamawiającego 

powierzył przygotowanie lub przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub przeprowadzenie konkursu, podlega odpowiedzialności za to naruszenie, 

jeżeli zamawiający jest jednostką sektora finansów publicznych lub udzielane zamówienie 

publiczne lub konkurs są finansowane ze środków publicznych.  

2) w art. 17:  

a) w ust. 1:  

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

,,  

2) ustalenie wartości zamówienia publicznego lub jego części lub konkursu, jeżeli miało 

wpływ na obowiązek stosowania przepisów o zamówieniach publicznych albo na 

zastosowanie przepisów dotyczących zamówienia publicznego o niższej wartości; ", 

- pkt 5-5b otrzymują brzmienie:  

,,  

5) nieprzekazanie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 

niezamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu, ogłoszenia 

o ustanowieniu systemu kwalifikowania wykonawców, ogłoszenia o sprostowaniu, zmianach 

lub dodatkowych informacjach odnośnie do takich ogłoszeń, ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia, ogłoszenia o wyniku postępowania lub ogłoszenia o wykonaniu umowy;  

5a) niezamieszczenie specyfikacji warunków zamówienia lub opisu potrzeb i wymagań na 

stronie internetowej prowadzonego postępowania;  

5b) łączenie zamówień albo dzielenie zamówienia na odrębne zamówienia publiczne 

skutkujące uniknięciem stosowania przepisów ustawy; ", 

-  

uchyla się pkt 6,  

b) ust. 1b otrzymuje brzmienie:  

1b. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest udzielenie zamówienia publicznego:  

1) wykonawcy, który nie został wybrany w trybie lub procedurze, określonych w przepisach o 

zamówieniach publicznych;  

2) z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych dotyczących przesłanek stosowania 

trybu negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki.  

c) po ust. 1ba dodaje się ust. 1bb i 1bc w brzmieniu:  

1bb. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest rozstrzygnięcie konkursu bez 

przeprowadzenia postępowania w trybie określonym w przepisach o zamówieniach 

publicznych.  

1bc. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zawarcie umowy na usługi społeczne 

i inne szczególne usługi bez przeprowadzenia postępowania w trybie określonym w 

przepisach o zamówieniach publicznych.  

d) ust. 1c otrzymuje brzmienie:  

1c. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest naruszenie przepisów o zamówieniach 

publicznych w inny sposób niż określony w ust. 1 i 1b-1bc, jeżeli miało ono wpływ 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgojugm3to
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgojwga2ta
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgojugm3toltqmfyc4njqga3tsmjygy
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgojugm3toltqmfyc4njqga3tsmrvg4


odpowiednio na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub zawarcie 

umowy ramowej, chyba że nie doszło do udzielenia zamówienia lub zawarcia umowy 

ramowej, zawarcia umowy na usługi społeczne i inne szczególne usługi lub rozstrzygnięcia 

konkursu.  

e) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  

,,  

1) bez zachowania formy określonej przepisami o zamówieniach publicznych; ", 

f) ust. 3-6 otrzymują brzmienie:  

3. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest unieważnienie postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu z naruszeniem przepisów o zamówieniach 

publicznych, określających przesłanki upoważniające do unieważnienia tego postępowania 

lub konkursu.  

4. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezłożenie przez kierownika 

zamawiającego, członka komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące czynności w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie po stronie zamawiającego, 

lub mogące mieć wpływ na wynik tego postępowania lub konkursu, oświadczenia o braku lub 

istnieniu okoliczności powodujących wyłączenie z tego postępowania lub konkursu.  

5. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niewyłączenie z postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu osoby podlegającej wyłączeniu z takiego 

postępowania lub konkursu na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych.  

6. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zmiana umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, umowy na usługi społeczne i inne szczególne usługi lub umowy ramowej z 

naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych.  

3) w art. 17a w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  

,,  

1) bez zachowania formy określonej przepisami o umowie koncesji na roboty budowlane lub 

usługi; ". 
 

Z Pzp 

 
Art. 29 [Zakaz obejścia przepisów ustawy]  
 
1. Zamawiający nie może, w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy (w tym art. 2 ust. 2!!!), zaniżać 
wartości zamówienia lub konkursu, lub wybierać sposobu obliczania wartości zamówienia. 
 
2. Zamawiający nie może dzielić zamówienia na odrębne zamówienia, jeżeli prowadzi to do niestosowania 
przepisów ustawy (w tym art. 2 ust. 2 także!!!), chyba że jest to uzasadnione obiektywnymi przyczynami. 
 
Art. 30 [Wartość zamówienia w przypadku ofert częściowych]  
 
1. Jeżeli zamawiający planuje udzielić zamówienia na roboty budowlane lub usługi w częściach, z których 
każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, lub dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, 
wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia. 
 

Zasada agregowania dostaw (agregowanie oznacza łączenie części w większą całość, łączymy dostawy 
podobne, tzn. identyczne lub o podobnym przeznaczeniu),  w przypadku robót budowlanych i usług łączymy 

tylko takie same (trzy tożsamości: przedmiotowa, podmiotowa i czasowa).  
W uzasadnieniu do ustawy wskazano, że to REGUŁA PODOBIEŃSTWA 

 
2. W przypadku gdy zamawiający planuje nabycie podobnych dostaw, wartością zamówienia jest łączna 
wartość podobnych dostaw, nawet jeżeli zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda 
stanowi przedmiot odrębnego postępowania, lub dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgojugm3toltqmfyc4njqga3tsmrzgq


 
3. Przy obliczaniu wartości zamówienia na roboty budowlane uwzględnia się także wartość dostaw i usług 
oddanych przez zamawiającego do dyspozycji wykonawcy, o ile są one niezbędne do wykonania tych robót 
budowlanych. 
 
4. W przypadku zamówień udzielanych w częściach, do udzielenia zamówienia na daną część zamawiający 
może stosować przepisy ustawy właściwe dla wartości tej części zamówienia, jeżeli jej wartość jest 
mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 80 000 euro dla dostaw lub usług oraz 1 000 000 
euro dla robót budowlanych, pod warunkiem że łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20% 
wartości zamówienia. – odpowiednik dotychczasowego art. 6a (przepis ten należy „czytać” w zgodzie z 
regulacją art. 29 ust. 2,  tzn. taki podział musi być uzasadniony obiektywnymi okolicznościami) 
 

 

W uzasadnieniu do projektu ustawy czytamy:  

„Reguła nakazuje, aby łącznym szacowaniem wartości dostaw obejmować nie tylko takie 

same dostawy, ale także dostawy podobne, które należy rozumieć jako dostawy o identycznym 

lub podobnym przeznaczeniu (…) Podkreślić należy, że reguła podobieństwa nie dotyczy np. 

usług. Obowiązek łącznego szacowania dotyczyć będzie zatem takiej samej usługi (takich 

samych jednorodnych usług) pod warunkiem, że są one możliwe do przewidzenia. Co do 

zasady, ustawa nie nakazuje łącznego szacowania wartości (jednorodnej) usługi z wartością 

innej usługi o podobnym przeznaczeniu . W przypadku robót budowlanych, analiza 

zasadności dokonania łącznego szacowania wartości  robót budowlanych następuje z 

uwzględnieniem definicji obiektu budowlanego.” 

  

Art. 7 pkt 14 Pzp: 
obiekt budowlany - wynik całości robót budowlanych w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej i 
wodnej, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną; 

 

Problematyka „jednorazowego zakupu” powoduje, że: 

1) jeszcze większego znaczenia nabierają plany postępowań o udzielenie zamówień 

publicznych (art. 23), jakie zamawiający zamierzają udzielić w danym roku 

finansowym, gdyż one w swej treści będą musiały zawierać podział na klasyczne, w 

tym bagatelne oraz sektorowe; 

2) istotnym elementem będzie czynnik czasu i możliwość przewidzenia / zaplanowania; 

3) trzeba ją rozumieć z zgodzie z przepisami art. 28-36 Pzp, bo zamawiający nie został 

zwolniony od stosowania przepisów dotyczących ustalania wartości zamówień. 
 

Dodatkowo: 

Do zamówień o wartości od 50 tys. do 130 tys. zł musisz stosować następujące przepisy 

ustawy  Pzp (art. 2 ust. 2 ustawy) „zamówienia bagatelne”: 
 

art. 82, 
1. Zamawiający sporządza roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach, zwane dalej 

„sprawozdaniem”, w tym o zamówieniach wyłączonych na podstawie niniejszego działu rozdziału 
1 oddziału 2, zamówieniach klasycznych, których wartość jest mniejsza niż 130 000 złotych, a także 
o zamówieniach sektorowych oraz zamówieniach w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, 
których wartość jest mniejsza niż progi unijne. 

 
Ważne: Ustawodawca nie mówi tu o zamówieniach bagatelnych, lecz o wszystkich zamówieniach 
klasycznych o wartości poniżej 130 tys.!!!!!! 
 

2. Sprawozdanie zamawiający przekazuje Prezesowi Urzędu w terminie do dnia 1 marca każdego roku 
następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie. 



3. Zamawiający może skorygować sprawozdanie, jeżeli stwierdzi, że zawarte w nim informacje są 
nieaktualne lub niepoprawne. 

4. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, zakres informacji 
zawartych w sprawozdaniu, jego wzór, sposób przekazywania oraz sposób i tryb jego 
korygowania, mając na względzie wymagania dotyczące treści sprawozdania przekazywanego 
Komisji Europejskiej oraz potrzebę zapewnienia prawidłowych i aktualnych informacji, w celu 
monitorowania systemu zamówień, a także zasadność wykorzystania środków komunikacji 
elektronicznej. 

art. 267 ust. 1 i ust. 2 pkt 9, 
Art. 267 [Rodzaje ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych]  
 
1. Ogłoszenia, o których mowa w niniejszym dziale, są zamieszczane w Biuletynie Zamówień Publicznych, 
udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu. 
 
2. W Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający zamieszcza następujące rodzaje ogłoszeń: 
9)  ogłoszenie o zamówieniu bagatelnym. 

Art. 268 
 
1. Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu bagatelnym w Biuletynie Zamówień Publicznych wraz 
z przekazaniem potencjalnym wykonawcom informacji o zamiarze udzielenia tego zamówienia. 
 
2. Ogłoszenie o zamówieniu bagatelnym zawiera informacje niezbędne z uwagi na okoliczności jego 
udzielenia, w szczególności termin składania ofert odpowiadający terminowi składania ofert przez 
potencjalnych wykonawców, do których została przekazana informacja o zamiarze udzielenia zamówienia. 
 
3. W uzasadnionym przypadku zamawiający może odstąpić od zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu 
bagatelnym w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
 

Art. 269 ust. 1 
 
1. Zamawiający zamieszcza ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych, przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, za pomocą formularzy umieszczonych na stronach portalu internetowego 
Urzędu. 
 

Art. 271 ust. 1 - 3 
 
1. Zamawiający może zmienić ogłoszenie, zamieszczając w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o 
zmianie ogłoszenia. 
 
2. W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający przedłuża termin 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert o czas 
niezbędny do wprowadzenia zmian we wnioskach albo ofertach, jeżeli jest to konieczne. 
 
3. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 2, jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, 
wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu 
oceny ich spełniania, zamawiający przedłuża termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu albo termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie lub wprowadzenie zmian 
we wnioskach albo ofertach. 
 

Art. 272 
 
1. Ogłoszenie zamieszczane w Biuletynie Zamówień Publicznych zawiera w szczególności nazwę i adres 
zamawiającego oraz przedmiot zamówienia lub konkursu. 
 
2. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, zakres informacji zawartych w 
ogłoszeniach zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, w tym w ogłoszeniach, o których mowa 
w art. 216 ust. 1 i 3 oraz w art. 448, a także tryb przekazywania ogłoszeń, mając na względzie rodzaje 



ogłoszeń, tryby postępowania o udzielenie zamówienia oraz szczególne instrumenty i procedury. 
 
 

……………………………… 
Dobrą, pożądaną praktyką byłoby (jak dotychczas) uregulowanie zasad udzielania zamówień poniżej progu 
130 zł., choć żaden przepis prawa nie zobowiązuje zamawiających do posiadania takich regulaminów 
(procedur) ani też nie wskazuje, co winny zawierać. Ze względów praktycznych, w tym właściwego 
wykonania kontroli zarządczej, oraz regulacji art. 44 ustawy o finansach publicznych, powszechnie uważa 
się, że są konieczne.  
 
 
 
 
Redakcja art. 268 budzi uzasadnione wątpliwości, gdyż ustawodawca wskazuje, że wraz z zamieszczeniem 
ogłoszenia w BZP zamawiający jest zobowiązany przekazać „informację o zamiarze udzielenia danego 
zamówienia” potencjalnym wykonawcom. Ustawa nie precyzuje jaką treść ma zawierać ta informacja, 
choć przepis ust. 2 będzie tu pomocny. Wątpliwości interpretacyjne budzi też chronologia działań 
zamawiającego wskazanych w ust. 1  (być może: 1) wypełnia ogłoszenie w BZP, lecz go nie zamieszcza, 2) 
przygotowuje ww. informację zgodną z ww. ogłoszeniem, 3) zamieszcza ogłoszenie i równocześnie 
wysyła informacje do potencjalnych wykonawców).  
 
 
1. Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu bagatelnym w Biuletynie Zamówień Publicznych wraz 
z przekazaniem potencjalnym wykonawcom informacji o zamiarze udzielenia tego zamówienia. 
 
2. Ogłoszenie o zamówieniu bagatelnym zawiera informacje niezbędne z uwagi na okoliczności jego 
udzielenia, w szczególności termin składania ofert odpowiadający terminowi składania ofert przez 
potencjalnych wykonawców, do których została przekazana informacja o zamiarze udzielenia zamówienia. 
 
3. W uzasadnionym przypadku zamawiający może odstąpić od zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu 
bagatelnym w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
 
Przykład: Gdy zachodzi przesłanka udzielenia zamówienia z „wolnej ręki”, a jego wartość jest niższa niż 130 

tys. zł. Odstąpienie od zamieszczenia ogłoszenia w BZP nie zwalnia jednak zamawiającego z 
obowiązku przekazania potencjalnym wykonawcom zawiadomień o zamiarze udzielenia zamówienia.  

 

Z projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie ogłoszeń zamieszczanych z Biuletynie 

Zamówień Publicznych 

 
 Załącznik nr 8  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU BAGATELNYM – ZAKRES INFORMACJI  

1. Podstawowe informacje:  
1) nazwa ogłoszenia;  

2) wskazanie, czy ogłoszenie stanowi zaproszenie do ubiegania się o udzielenie zamówienia 

bagatelnego;  

3) numer ogłoszenia w BZP (nadawany automatycznie przez system);  

4) wersja ogłoszenia (w przypadku zmiany ogłoszenia);  

5) data zamieszczenia ogłoszenia (nadawana automatycznie przez system).  

 

2. Zamawiający:  
1) nazwa (firma) zamawiającego, w tym, jeżeli dotyczy, oddział zamawiającego;  

2) krajowy numer identyfikacyjny; w przypadku polskich zamawiających – numer REGON lub 

NIP;  



3) adres zamawiającego, w tym ulica, miejscowość, kod pocztowy, województwo, kraj;  

4) numer telefonu lub faksu zamawiającego;  

5) adres poczty elektronicznej zamawiającego;  

6) adres strony internetowej zamawiającego;  

7) rodzaj zamawiającego określony zgodnie z ustawą;  

8) wskazanie przedmiotu działalności zamawiającego.  

 

3. Informacje zawarte w ogłoszenie o zamówieniu bagatelnym:  
1) nazwa zamówienia bagatelnego nadana przez zamawiającego;  

2) rodzaj zamówienia bagatelnego (dostawy, usługi lub roboty budowalne);  

3) krótki opis/określenie przedmiotu zamówienia bagatelnego;  

4) wartość zamówienia bagatelnego (bez podatku od towarów i usług), dotycząca jednorazowego 

zakupu;  

5) termin składania ofert określony zgodnie z art. 268 ust. 2 ustawy.  

 

4. Jeżeli ogłoszenie o zamówieniu bagatelnym stanowi zaproszenie do ubiegania się o 

udzielenie tego zamówienia, ogłoszenie zawiera dodatkowo informacje niezbędne dla 

wykonawców do ubiegania się o udzielenie zamówienia bagatelnego lub adres, pod którym 

można uzyskać te informacje.  

5. Informacje dodatkowe.  

 

To rozporządzenie precyzuje zakres informacji, ale nie precyzuje warunków 

brzegowych (tak samo ustawa), ani minimalnego terminu składania ofert.  

Ale ich udzielanie musi być zgodne z art. 44 ustawy o finansach publicznych oraz 

zasadami ustawy Pzp, bo one są uniwersalne jeśli chodzi o wypełnienie  / uzupełnienie 

dyspozycji art. 44 ustawy o finansach publicznych, stąd procedura ich udzielania musi być 

ściśle sformalizowana, gdyż nabiera „publicznego charakteru”:  

Rozdział 2. Zasady udzielania zamówień. 
 
 
Art. 16 [Zasada uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców] Zamawiający przygotowuje 
i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób: 
 
1)  zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców; 
 
2)  przejrzysty; 
 
3)  proporcjonalny. 
 
Art. 17 [Zasada jakości i efektywności ekonomicznej]  
 
1. Zamawiający udziela zamówienia w sposób zapewniający: 
 
1)  najlepszą jakość dostaw, usług, oraz robót budowlanych, uzasadnioną charakterem zamówienia, w 
ramach środków, które zamawiający może przeznaczyć na jego realizację, oraz 
 
2)  uzyskanie najlepszych efektów zamówienia, w tym efektów społecznych, środowiskowych oraz 
gospodarczych, o ile którykolwiek z tych efektów jest możliwy do uzyskania w danym zamówieniu, w 
stosunku do poniesionych nakładów. 



 
2. Zamówienia udziela się wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy. 
 
3. Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia 
wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm. 
 
Art. 18 [Zasada jawności postępowania; gwarancja poufności danych]  
 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. 
 
2. Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia tylko w przypadkach określonych w ustawie. 
 
3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649), jeżeli 
wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz 
wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec 
informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5. 
 
4. Zamawiający może określić w dokumentach zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu wymaganie 
dotyczące zachowania poufnego charakteru informacji przekazanych wykonawcy w toku postępowania o 
udzielenie zamówienia. 
 
5. Jeżeli jest to uzasadnione ochroną prywatności lub interesem publicznym, zamawiający może nie 
ujawniać: 
 
1)  danych osobowych, w przypadku zamówienia udzielonego na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. b, 
 
2)  wysokości wynagrodzenia, w przypadku zamówienia udzielonego na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 2 
 
- w zakresie dostaw lub usług, z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, 
koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji 
kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów bibliotecznych przez biblioteki lub muzealiów, a także z zakresu 
działalności archiwalnej związanej z gromadzeniem materiałów archiwalnych, jeżeli zamówienia te nie służą 
wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności, o ile 
wykonawca, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, zastrzegł, że dane te nie mogą 
być udostępniane. 
 
6. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z 
późn. zm.10) ), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, w celu umożliwienia korzystania ze środków 
ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX, do upływu terminu na ich wniesienie.  
 
Art. 19 [Obowiązek informacyjny; wymagania w zakresie ochrony danych osobowych]  
 
1. Zamawiający może realizować obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 13 ust. 1-3 rozporządzenia 
2016/679, przez zamieszczenie wymaganych informacji w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentach 
zamówienia. 
 
2. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 
uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia 
publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą. 
 
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym 



mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu 
zakończenia tego postępowania. 
 
4. Zamawiający informuje o ograniczeniach stosowania przepisów rozporządzenia 2016/679, o których 
mowa w ust. 2 i 3, w ogłoszeniu o zamówieniu, w dokumentach zamówienia lub w inny sposób dostępny 
dla osoby, której dane osobowe dotyczą. 
 
5. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób 
gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem. 
 
Art. 20 [Zasada zachowania formy pisemnej i języka polskiego, sytuacje szczególne]  
 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, prowadzi 
się pisemnie. 
 
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 
 
3. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może dopuścić w dokumentach zamówienia lub w 
ogłoszeniu o zamówieniu możliwość złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oferty 
wstępnej, oferty podlegającej negocjacjom, oferty, oświadczeń lub innych dokumentów w jednym z 
języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym lub języku kraju, w którym zamówienie jest 
udzielane. 
 
4. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może sporządzać dokumenty oraz dokonywać niektórych 
czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w szczególności prowadzić negocjacje w jednym z 
języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym lub języku kraju, w którym zamówienie jest 
udzielane. 

 

UMOWY – art. 431 – 465 ustawy Pzp 

Dział VII. Umowa w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie. 
 

Rozdział 1. Przepisy ogólne. 
 
 
Art. 431 [Zasada współdziałania zamawiającego i wykonawcy przy wykonaniu umowy] Zamawiający i 
wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są współdziałać przy 
wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, zwanej dalej „umową”, w celu należytej realizacji 
zamówienia. 
 
Art. 432 [Rygor zachowania formy pisemnej umowy] Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, 
zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej. 
 
Art. 433 [Klauzule abuzywne] Projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać: 
 
1)  odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub 
zakresem zamówienia; 
 
2)  naliczania kar umownych za zachowanie wykonawcy niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio z 
przedmiotem umowy lub jej prawidłowym wykonaniem; 
 
3)  odpowiedzialności wykonawcy za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi 
zamawiający; 
 
4)  możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości 
lub wielkości świadczenia stron. 



 

Pkt 1- 3 są - według mnie – odpowiedzią na ważne, przydatne wskazówki, jak rozumieć 

istotę kar umownych ale też, w jakim zakresie można umownie zmodyfikować 

(rozszerzyć) zakres odpowiedzialności dłużnika (wykonawcy), zawiera poniższy wyrok 

SN. 

 

Wyrok  Sądu Najwyższego z dnia 27 września 2013 r. (I CSK 748/12) 

„W doktrynie i orzecznictwie powszechnie przyjmuje się, że choć odpowiedzialność dłużnika 

z tytułu kary umownej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nie jest 

uwarunkowana poniesieniem przez wierzyciela szkody, to jest uwarunkowana pozostałymi 

przesłankami odpowiedzialności kontraktowej przewidzianej w art. 471 k.c.  

Kara umowna stanowi odszkodowanie umowne i przysługuje wierzycielowi jedynie wtedy, 

gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy jest następstwem okoliczności, za które 

dłużnik ponosi odpowiedzialność. Innymi słowy, zakres odpowiedzialności z tytułu kary 

umownej pokrywa się z zakresem ogólnej odpowiedzialności kontraktowej dłużnika, który 

zwolniony jest od obowiązku zapłaty kary, gdy wykaże, że niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie zobowiązania było następstwem okoliczności, za które nie ponosi 

odpowiedzialności.  

Oznacza to, że przesłanką dochodzenia zapłaty kary umownej jest wina dłużnika w postaci co 

najmniej niedbalstwa (por. m.in. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2011 r., II 

CSK 318/10, OSNC-ZD 2011, nr D, poz. 80, z dnia 6 października 2010 r., II CSK 180/10, 

niepubl., z dnia 11 stycznia 2008 r. V CSK 362/07, OSP 2012, nr 7-8, poz. 76, z dnia 21 

września 2007 r., V CSK 139/07, OSNC-ZD 2008, nr B, poz. 44, z dnia 11 marca 2004 r., V 

CSK 369/03, niepubl., z dnia 11 czerwca 2003 r., III CKN 50/01, niepubl., z dnia 27 czerwca 

2003 r. IV CKN 300/01, niepubl., z dnia 11 lutego 1999 r., III CKN 166/98, niepubl., z dnia 

27 stycznia 1972 r., I CR 458/71, OSNCP 1972, nr 9, poz. 160, z dnia 2 czerwca 1970 r., II 

CR 167/70, OSNCP 1970, nr 11, poz. 214, z dnia 19 lutego 1969 r. I CR 580/69, niepubl., z 

dnia 20 marca 1968 r., II CR 419/67, niepubl. i z dnia 9 listopada 1965 r. I CR 545/63, 

OSPiKA 1967, nr 4, poz. 97). 

Nie ulega wątpliwości, że zgodnie z art. 473 § 1 k.c. dłużnik może przez umowę przyjąć 

odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania z powodu 

oznaczonych okoliczności, za które na mocy ustawy odpowiedzialności nie ponosi. Może 

zatem rozszerzyć swoją odpowiedzialność kontraktową, przyjmując odpowiedzialność także 

za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy z przyczyn od niego niezależnych, np. z 

powodu siły wyższej. Trafnie jednak wskazuje się w literaturze i orzecznictwie, że jeżeli 

strony chcą rozszerzyć odpowiedzialność dłużnika, to zgodnie z art. 473 § 1 k.c. muszą w 

umowie wskazać, za jakie inne - niż wynikające z ustawy - okoliczności dłużnik ma ponosić 

odpowiedzialność (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 października 2010 r., II CSK 

180/10). Okoliczności te zatem muszą być w umowie wyraźnie określone. 

Zgodnie z art. 56 k.c., czynność prawna wywołuje nie tylko skutki w niej wyrażone, lecz 

również te, które wynikają z ustawy, z zasad współżycia społecznego i ustalonych 

zwyczajów, a w świetle art. 353
1
 k.c. swoboda umów ograniczona jest właściwościami 



(naturą) stosunku prawnego, przepisami ustawy oraz zasadami współżycia społecznego, 

strony zatem nie mogą w umowie tak rozszerzyć odpowiedzialności dłużnika z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania ani dotyczącej kary umownej, by 

jej zakres był sprzeczny z istotą (naturą) odpowiedzialności dłużnika za niewykonanie 

zobowiązania oraz z naturą kary umownej. Nie mogą więc przyjąć, że dłużnik będzie 

zobowiązany do zapłaty kary umownej także wtedy, gdy niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie zobowiązania jest spowodowane okolicznościami, za które odpowiedzialność 

ponosi wierzyciel, kara umowna bowiem jest sankcją cywilnoprawną za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie zobowiązania przez dłużnika. Jak trafnie zauważył Sąd Apelacyjny, 

kara umowna - zgodnie z art. 483 i 484 k.c. - pełni funkcje odszkodowawczo-kompensacyjne, 

stymulujące dłużnika do prawidłowego wykonania zobowiązania oraz represyjne. Jej istotą 

jest obciążenie dłużnika obowiązkiem zapłaty określonej kwoty za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie przez niego umowy, niezależnie od tego, czy wierzyciel poniósł 

szkodę.”  

Pkt 4 przemawia za zasadnością dozwolonego dzielenia zamówienia na części w interesie zamawiającego, 
(przykład wpływ COVID – 19 i umowy dotyczące usługi zagospodarowania lasów w 2020r.).  
 
Projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać: 4)  możliwości ograniczenia zakresu 
zamówienia przez zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron. 
 
 
Art. 434 [Zawarcie umowy na czas oznaczony; odstępstwa]  
 
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. 
 
Art. 435 [Umowy zawierane na czas nieoznaczony]  
 
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. 
 
 

ŚCIĄGA DOT. OBLIGATORYJNYCH ZAPISÓW W UMOWACH  
 

Rodzaj zamówienia:  zapisy w każdej umowie zapisy dodatkowe w umowach 
zawartych  

na okres dłuższy niż 12 m-cy 

roboty budowlane  art. 436 pkt 1 - 3 – obowiązkowe zapisy 
dot. wszystkich umów 

art. 436 pkt 4 – klauzula dotycząca 
zmiany wysokości wynagrodzenia 



 
art. 437 - obowiązkowe postanowienia 
umowy na roboty budowlane 
 
art. 438 – informacje niezbędne do 
weryfikacji zatrudnienia 

 

 
art. 439 - klauzula dotycząca zmiany 
wysokości wynagrodzenia 
 
art. 443 - zaliczki i wypłata 
wynagrodzenia w częściach 
 
art. 447 - dowody zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia 
podwykonawcom i dalszym 
podwykonawcom 
 

usługi 
 

art. 436 pkt 1 - 3 – obowiązkowe zapisy 
dot. wszystkich umów 

 
art. 438 – informacje niezbędne do 
weryfikacji zatrudnienia 

 

art. 436 pkt 4 – klauzula dotycząca 
zmiany wysokości wynagrodzenia  
 
art. 439 - klauzula dotycząca zmiany 
wysokości wynagrodzenia 
 
art. 443 - zaliczki i wypłata 
wynagrodzenia w częściach 
 

dostawy  
 

art. 436 pkt 1 - 3 – obowiązkowe zapisy 
dot. wszystkich umów 

 

art. 436 pkt 4 – klauzula dotycząca 
zmiany wysokości wynagrodzenia  
 
art. 443 - zaliczki i wypłata 
wynagrodzenia w częściach 
 

Dot. wszystkich umów 
 
Art. 436 [Postanowienia obowiązkowe umów] 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; 
 
2)  warunki zapłaty wynagrodzenia; 
 
3)  łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony; 
 
4)  w przypadku umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy:  

 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,  
 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.  

 
Art. 437 [Obowiązkowe postanowienia umowy na roboty budowlane]  



 
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; 
 
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; 
 
7)  wysokości kar umownych, z tytułu:  

 a)  braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom,  
 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,  
 d)  braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z art. 464 ust. 10.  

 
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, przedkładający może poświadczyć za zgodność z 
oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo. 
 
Art. 438 [Informacje niezbędne do weryfikacji zatrudnienia]  
 
1. W przypadku umowy, której przedmiotem są roboty budowlane lub usługi, przewidującej wymagania 
określone w art. 95 ust. 1, 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. 
 
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: 
 
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. 



 
Art. 439 [Obligatoryjna klauzula dotycząca zmiany wysokości wynagrodzenia]  
 
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. 
 
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; 
 
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 materiałów lub kosztów, w 
przypadku których zmiana ceny uprawnia strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia;  

 
3)  sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia oraz 
określenie okresów, w których może następować zmiana wynagrodzenia wykonawcy; 
 
4)  maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający w efekcie zastosowania 
postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia. 
 
3. Jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, 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. 
 
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. 
 
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. 
 
Art. 440 [Obligatoryjne elementy klauzuli waloryzacyjnej w innych umowach] 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. 
 
Art. 441 [Prawo opcji]  
 
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. 
 
Art. 442 [Zabezpieczenie zaliczek]  
 
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; 
 
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). 
 
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, nie stosuje się przepisów ust. 2 i 4. 
 

Art. 443 [Zaliczki i wypłata wynagrodzenia w częściach] plus art. 447 (dot. robót budowlanych) 
 
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. 

 
Co oznacza „wykonanie części umowy”? 



 
UZP – 2016r. 

Moment powstania obowiązku podatkowego dla usług 
budowlanych lub budowlano-montażowych 

W związku z wydaniem przez Ministra Finansów interpretacji ogólnej nr 
PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 z dnia 1 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. Ministra Finansów z dnia 5 
kwietnia 2016 r. poz. 31) w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług 
budowlanych lub budowlano-montażowych na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o 
VAT”, niezbędne stało się uwzględnienie wykładni Ministra Finansów zawartej w interpretacji ogólnej 
w praktyce realizacji umów w sprawie zamówień publicznych, których przedmiotem są roboty 
budowlane. 

II. Z wyjaśnień zawartych w interpretacji Ministra Finansów jednoznacznie wynika, że 

powstanie po stronie wykonawcy usługi budowlanej lub budowlano-montażowej (robót 

budowlanych) obowiązku podatkowego (podatku VAT) jest niezależne od dalszych 

czynności formalnych dokonywanych w relacji usługobiorca-usługodawca takich jak 

przyjęcie i podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego wykonanych robót budowlanych. 

W związku z powyższym, należy wskazać, że unormowania zawarte w omawianych 

przepisach ustawy o VAT winny znajdować odzwierciedlenie w postanowieniach 

poszczególnych umów w sprawach zamówień publicznych, których przedmiotem są usługi 

budowlane lub budowlano-montażowe. 

Zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy 

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

inaczej. Oznacza to, że zastosowanie znajduje wynikająca z art. 353
1
 Kodeksu cywilnego 

granica swobodnego kształtowania stosunku cywilnoprawnego. Stosownie do ww. przepisu 

strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego 

treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom 

współżycia społecznego. W tym miejscu podkreślić należy, że termin, w którym wykonawca 

usługi budowlanej lub budowlano-montażowej obowiązany jest wystawić fakturę VAT, został 

wyraźnie wskazany w art. 106i ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT. Wobec powyższego niezgodnymi 

z powszechnie obowiązującymi unormowaniami rangi ustawowej z zakresu powstania 

obowiązku podatkowego (podatku VAT) są zatem wszelkie postanowienia umowy między 

zamawiającym a wykonawcą przewidujące obowiązek wystawienia przez wykonawcę faktury 

VAT dopiero po podpisaniu protokołów odbioru końcowych/częściowych czy innego rodzaju 

potwierdzeń przyjęcia wykonania zamawianych robót. Wykonawca ma bowiem obowiązek 

wystawienia faktury VAT zgodnie z przepisami ustawy o VAT, natomiast zamawiający 

obowiązany jest tę fakturę przyjąć bez względu na ewentualne zastrzeżenia co do 

nienależytego wykonania części/całości zamawianych robót. 

Na termin powstania obowiązku podatkowego w VAT mogą 
wpływać postanowienia umowne 

Wyrok NSA I FSK 65/16 z 18.07.2019 r.  



dotyczy rozstrzygnięcia sprawy, w której zapadł wyrok TS UE, stanowiący odpowiedź 

na zadanie przez NSA pytanie prejudycjalne (sprawa Budimex vs. Ministerstwo 

Finansów). Kwestia jest istotna, ponieważ dotyczy momentu powstania obowiązku 

podatkowego w VAT i powiązania go z postanowieniami konkretnej umowy, łączącej 

kontrahentów.  

„Podsumowując stwierdzić należy, że uzgodniony w umowie o świadczenie usług 

budowlanych i budowlano-montażowych odbiór robót, w sytuacji, gdy tego rodzaju warunek 

odzwierciedla normy i standardy istniejące w dziedzinie, w której taka usługa jest 

wykonywana, jest decydujący dla uznania, że usługa została wykonana dla potrzeb określenia 

chwili powstania obowiązku podatkowego w rozumieniu art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a) w związku 

z art. 19a ust. 1 i 2 oraz art.106 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, z póżn. zm.).” 

„4.9. Końcowo zauważyć należy, że organ interpretacyjny nie przedstawił wystarczających 
argumentów uzasadniających stanowisko, że uzależnienie momentu powstania obowiązku 
podatkowego w VAT w tytułu wykonania usług budowlanych/budowlano - montażowych od 
momentu dokonania odbioru prac może powodować negatywne konsekwencje dla funkcjonowania 
systemu podatkowego, poprzez unikanie opodatkowania poprzez odmowę podpisania protokołu 
odbioru prac. Zasady powstawania obowiązku podatkowego w oparciu o art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a) 
ustawy o VAT dotyczą transakcji pomiędzy podatnikami VAT, co oznacza, że dopóki zamawiający nie 
otrzyma faktury, nie może odliczyć podatku. Ponadto co do zasady podstawą do dokonania płatności 
jest właśnie faktura. Wskazać też należy, że ten argument był podnoszony przez rząd polski w 
postępowaniu przez TSUE; skoro jednak TSUE się do tego nie odniósł, oznacza to, że nie jest on 
właściwy.” 

 

 
 
 
 

Art. 444 [Zadania organu sprawującego nadzór finansowy] - Przepis ten wprowadza administracyjny 
mechanizm kontroli wyłączenia stosowania procedur konkurencyjnych w odniesieniu do tzw. 
zamówień wewnętrznych (od ang. in-house). Są to umowy, na mocy których zamawiający nabywają 
roboty, dostawy i usługi w ramach własnych struktur organizacyjnych, a mianowicie od podmiotów, 
w których zamawiający sprawuje kontrolę i które wykonują istotną część działalności na rzecz 
zamawiającego. 
 
1. Organ sprawujący nadzór finansowy nad zamawiającym publicznym, w razie powzięcia wątpliwości co do 
prawidłowości zastosowania trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 11-14, 
zakazuje zawarcia umowy na czas wyjaśnienia sprawy, nie dłużej jednak niż na 21 dni. 
 
2. Jeżeli organ sprawujący nadzór stwierdzi, że nie zachodzą podstawy do udzielenia zamówienia na 
podstawie art. 214 ust. 1 pkt 11-14, zakazuje zawarcia umowy, a jeżeli umowa została zawarta, zwraca się do 
zamawiającego o wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od umowy, w wyznaczonym przez ten organ 
terminie. 
 
3. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 2, organ sprawujący nadzór 
występuje do sądu o unieważnienie umowy w całości lub w części. 
 
4. Przepisy ust. 1-3 nie wyłączają uprawnień i obowiązków organów sprawujących nadzór finansowy nad 
zamawiającym publicznym wynikających z odrębnych przepisów. 



 
Art. 445 [Zasada solidarnej odpowiedzialności wykonawców za wykonanie umowy; odstępstwa]  
 
1. Wykonawcy, o których mowa w art. 58 ust. 1, 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. 
 

Art. 446 [Raport z realizacji zamówienia] 
 
1. Zamawiający sporządza raport z realizacji zamówienia, w którym dokonuje oceny tej realizacji, w 
przypadku gdy: 
 
1)  na realizację zamówienia wydatkowano kwotę wyższą co najmniej o 10% od wartości ceny ofertowej; 
 
2)  na wykonawcę zostały nałożone kary umowne w wysokości co najmniej 10% wartości ceny ofertowej; 
 
3)  wystąpiły opóźnienia w realizacji umowy przekraczające co najmniej 30 dni; 
 
4)  zamawiający lub wykonawca odstąpił od umowy w całości lub w części, albo dokonał jej wypowiedzenia 
w całości lub w części. 
 
2. Zamawiający może sporządzić raport w przypadkach innych niż określone w ust. 1. 
 
3. Raport zawiera: 
 
1)  wskazanie kwoty, którą wydatkowano na realizację zamówienia, oraz porównanie jej z kwotą wynikającą 
z szacowania wartości zamówienia oraz ceną całkowitą, podaną w ofercie albo maksymalną wartością 
nominalną zobowiązania zamawiającego wynikającą z umowy, jeżeli w ofercie podano cenę jednostkową 
lub ceny jednostkowe; 
 
2)  wskazanie okoliczności, o których mowa w ust. 1, oraz przyczyn ich wystąpienia; 
 
3)  ocenę sposobu wykonania zamówienia, w tym jakości jego wykonania; 
 
4)  wnioski co do ewentualnej zmiany sposobu realizacji przyszłych zamówień lub określenia przedmiotu 
zamówienia, z uwzględnieniem celowości, gospodarności i efektywności wydatkowania środków 
publicznych. 
 
4. Zamawiający sporządza raport w terminie miesiąca od dnia: 
 
1)  sporządzenia protokołu odbioru lub uznania umowy za wykonaną albo 
 
2)  rozwiązania umowy w wyniku złożenia oświadczenia o jej wypowiedzeniu albo odstąpieniu od niej. 
 
Art. 447 [Dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom]  
 
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; 
 
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. 
 
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. 
 
Art. 448 [Ogłoszenie o wykonaniu umowy] Zamawiający, w terminie 30 dni od wykonania umowy, 
zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy. 
 
 

Rozdział 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
 
 
Art. 449 [Pojęcie zabezpieczenia]  
 
1. Ilekroć w niniejszym rozdziale mowa jest o zabezpieczeniu, należy przez to rozumieć zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy. 
 
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
 
3. Zabezpieczenie wnosi się przed zawarciem umowy, chyba że ustawa stanowi inaczej lub zamawiający 
określi inny termin w dokumentach zamówienia. 
 
Art. 450 [Formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy]  
 
1. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących 
formach: 
 
1)  pieniądzu; 
 
2)  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
 
3)  gwarancjach bankowych; 
 
4)  gwarancjach ubezpieczeniowych; 
 
5)  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. 
 
2. Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również: 
 



1)  w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; 
 
2)  przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub 
jednostkę samorządu terytorialnego; 
 
3)  przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o 
zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 
 
3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany 
przez zamawiającego. 
 
4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty 
wadium na poczet zabezpieczenia. 
 
5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt 
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
wykonawcy. 
 
Art. 451 [Zmiana formy zabezpieczenia]  
 
1. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka 
form, o których mowa w art. 450 ust. 1. 
 
2. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka 
form, o których mowa w art. 450 ust. 2. 
 
3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmniejszenia jego wysokości. 
 
Art. 452 [Maksymalna wysokość zabezpieczenia]  
 
1. Wysokość zabezpieczenia ustala się w stosunku procentowym do ceny całkowitej podanej w ofercie albo 
maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy, jeżeli w ofercie 
podano cenę jednostkową lub ceny jednostkowe. 
 
2. Zabezpieczenie ustala się w wysokości nieprzekraczającej 5% ceny całkowitej podanej w ofercie albo 
maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy. 
 
3. Zabezpieczenie można ustalić w wysokości większej niż określona w ust. 2, 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. 
 
4. Jeżeli okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok, zabezpieczenie, za zgodą zamawiającego, może 
być tworzone przez potrącenia z należności za częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty 
budowlane. 
 
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, w dniu zawarcia umowy wykonawca jest obowiązany wnieść co 
najmniej 30% kwoty zabezpieczenia. 
 
6. Zamawiający wpłaca kwoty potrącane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w którym dokonuje 
zapłaty faktury. 
 
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może nastąpić 
później niż do połowy okresu, na który została zawarta umowa. 



 
8. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu 
wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z 
jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego 
zabezpieczenia na kolejne okresy. 
 
9. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, 
zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego 
zabezpieczenia. 
 
10. Wypłata, o której mowa w ust. 9, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego 
zabezpieczenia. 
 
Art. 453 [Zwrot lub częściowy zwrot zabezpieczenia]  
 
1. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 
zamawiającego za należycie wykonane. 
 
2. Zamawiający może pozostawić na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji kwotę 
nie przekraczającą 30% zabezpieczenia. 
 
3. Kwota, o której mowa w ust. 2, jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za 
wady lub gwarancji. 
 
4. Zamawiający może dokonać częściowego zwrotu zabezpieczenia po wykonaniu części zamówienia, jeżeli 
przewidział taką możliwość w dokumentach zamówienia. 
 
 

Rozdział 3. Zmiana umowy. 
 
 
Art. 454 [Zasada nowego postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku istotnych zmian umowy]  
 
1. Istotna zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie 
zamówienia. 
 
2. 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. 
 
Art. 455 [Zmiany umowy niewymagające przeprowadzenia nowego postępowania]  
 
1. Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia: 
 
1)  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;  

 
2)  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  
 c)  w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców, 
w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1;  

 
3)  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,  
 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;  

 
4)  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. 
 
2. 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. 
 
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, zamawiający: 
 
1)  nie może wprowadzać kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy; 
 
2)  po dokonaniu zmiany umowy zamieszcza ogłoszenie o zmianie umowy w Biuletynie Zamówień 
Publicznych lub przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. 
 
4. Jeżeli umowa zawiera postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości cen, 
dopuszczalną wartość zmiany ceny, o której mowa w ust. 1 pkt 3 lit. c i pkt 4, lub dopuszczalną wartość 
zmiany umowy, o której mowa w ust. 2, ustala się w oparciu o zmienioną cenę. 
 
 

Rozdział 4. Odstąpienie od umowy oraz jej unieważnienie. 
 
 
Art. 456 [Przesłanki odstąpienia od umowy]  
 
1. 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:  

 a)  dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,  
 b)  wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108,  
 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.  

 
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, zamawiający odstępuje od umowy w części, której 
zmiana dotyczy. 
 
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z 
tytułu wykonania części umowy. 
 
Art. 457 [Przesłanki unieważnienia umowy]  
 
1. Umowa podlega unieważnieniu, jeżeli zamawiający: 
 
1)  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; 
 
2)  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; 
 
3)  zawarł umowę przed upływem terminu, o którym mowa w art. 216 ust. 2; 
 
4)  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; 
 
5)  z naruszeniem art. 323, art. 324 lub art. 391 ust. 4 lub 5 udzielił zamówienia objętego dynamicznym 
systemem zakupów. 
 
2. Umowa nie podlega unieważnieniu, jeżeli: 
 
1)  w przypadku określonym w ust. 1 pkt 1, zamawiający miał uzasadnione podstawy, aby sądzić, że działa 
zgodnie z ustawą, a umowa została zawarta odpowiednio po upływie 5 dni od dnia zamieszczenia 
ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych albo po upływie 10 dni od dnia 
publikacji takiego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; 
 
2)  w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 4 i 5 zamawiający miał uzasadnione podstawy, aby sądzić, że 
działa zgodnie z ustawą, a umowa została zawarta po upływie terminu określonego w art. 264 ust. 1 lub art. 
308 ust. 2 lub art. 421 ust. 1. 
 
3. Unieważnienie umowy wywołuje skutek od momentu jej zawarcia, z zastrzeżeniem art. 554 ust. 3 pkt 2 
lit. b. 
 
4. Z przyczyn, o których mowa w ust. 1 oraz art. 458, 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.17) ). 
 
5. Przepis ust. 1 nie wyłącza możliwości żądania unieważnienia umowy na podstawie art. 705 ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 
 
Art. 458 [Przesłanki unieważnienia zmian w umowie] 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. 
 
Art. 459 [Uprawnienie Prezesa Urzędu do wystąpienia o sądowe unieważnienie umowy lub jej zmiany]  
 
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 
 
- 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. 
 
Art. 460 [Uprawnienie wykonawcy do wystąpienia o unieważnienie umowy] 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. 
 
Art. 461 [Szczególne przypadki wygaśnięcia umowy zawartej z osobą prawną] Umowa zawarta w trybie 
art. 214 ust. 1 pkt 11-13 wygasa z upływem 3 miesięcy od dnia, w którym w kontrolowanej osobie prawnej, o 
której mowa w art. 214 ust. 1 pkt 11 lit. c, pkt 12 lit. c lub pkt 13 lit. c, udział uzyskał kapitał prywatny, z 
wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 214 ust. 8. 
 
 

Rozdział 5. Podwykonawstwo. 
 
 
Art. 462 [Zakres powierzenia podwykonawstwa]  
 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
 
2. Zamawiający może żądać wskazania przez wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już 
znani. 
 
3. W przypadku zamówień na roboty budowlane oraz usługi, które mają być wykonane w miejscu 
podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do 
wykonania zamówienia wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców 
zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia 
zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w 
trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych 
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub 
usług. 
 
4. Zamawiający może żądać informacji, o których mowa w ust. 3: 
 
1)  w przypadku zamówień na dostawy oraz zamówień na usługi inne niż dotyczące usług, które mają być 
wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego lub 
 



2)  dotyczących dalszych podwykonawców, lub 
 
3)  dotyczących dostawców uczestniczących w wykonaniu zamówienia na roboty budowlane lub usługi. 
 
5. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3 oraz ust. 4 pkt 1, zamawiający może badać, czy nie zachodzą 
wobec podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby podstawy wykluczenia, o których 
mowa w art. 108 i art. 109, o ile przewidział to w dokumentach zamówienia. Wykonawca na żądanie 
zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowe środki 
dowodowe dotyczące tego podwykonawcy. 
 
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, jeżeli wobec podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 
zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił tego 
podwykonawcę pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji części zamówienia 
 
7. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny 
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 
którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 
122 stosuje się odpowiednio. 
 
8. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 
 
Art. 463 [Zakaz zawierania postanowień mniej korzystnych dla podwykonawców] 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. 
 
Art. 464 [Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane]  
 
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający 
zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w 
trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie 
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 
 
2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o 
podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku. 
 
3. 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, w przypadku gdy: 
 
1)  nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 
 
2)  przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2; 
 
3)  zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463. 
 
4. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 3, do przedłożonego projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z art. 437 
ust. 1 pkt 2, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego. 
 
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 



zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
 
6. 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. 
 
7. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 6, do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z art. 437 ust. 1 pkt 2, uważa się za 
akceptację umowy przez zamawiającego. 
 
8. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz 
umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w dokumentach 
zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o 
wartości większej niż 50 000 złotych. Zamawiający może określić niższą wartość, od której będzie zachodził 
obowiązek przedkładania umowy o podwykonawstwo. 
 
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy. 
 
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w 
ust. 2, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod 
rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 
 
11. Przepisy ust. 1-10 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 
 
Art. 465 [Zapłata za podwykonawstwo]  
 
1. 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. 
 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 
przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po 
przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi. 
 
3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
 
4. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić wykonawcy 
zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od 
dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy 
względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 
 
5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez zamawiającego, 
zamawiający może: 
 
1)  nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 



 
2)  złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości 
należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 
 
3)  dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 
 
6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 
 
7. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy 
może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy. 
 
8. Do zasad odpowiedzialności zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z 
tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks 
cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 
 

 

Z projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie ogłoszeń zamieszczanych z Biuletynie 

Zamówień Publicznych 

 

Projekt rozporządzenia do nowego PZP dotyczący ogłoszeń w BZP 
W projekcie określa się zakres informacji zawartych w ogłoszeniach zamieszczanych w BZP 
dla 10 rodzajów ogłoszeń, a mianowicie:  
1) ogłoszenia o zamówieniu;  
2) ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy;  
3) ogłoszenia o wyniku postępowania;  
4) ogłoszenia o konkursie;  
5) ogłoszenia o wynikach konkursu;  
6) ogłoszenia o zmianie umowy;  
7) ogłoszenia o wykonaniu umowy;  
8) ogłoszenia o zamówieniu bagatelnym;  
9) ogłoszenia o spełnianiu okoliczności, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 11–14 PZP;  
10) ogłoszenia o zmianie ogłoszenia. 

 
Projektowane rozporządzenie w odróżnieniu od dotychczasowego rozporządzenia nie 
określa wzorów ogłoszeń, a jedynie wymienia informacje, jakie powinny być zawarte w 
ogłoszeniach zamieszczanych w BZP.  
Taki zabieg ma – jak wskazano w uzasadnieniu do projektu – zapewnić pewną elastyczność 
regulacji, a następnie swobodę w graficznym ujęciu zakresu danych, jakie powinny być 
zawarte w ogłoszeniach. 
We wszystkich ogłoszeniach będą powielać się dane dotyczące zamawiającego w zakresie 
większym (jak np. w ogłoszeniu o zamówieniu) lub mniejszym (jak np. w ogłoszeniu o 
zamówieniu bagatelnym). Dane te raz wpisane przez zamawiającego będą automatycznie 
uzupełniane przez system przy okazji wypełniania innych ogłoszeń w ramach danego 
postępowania. Oznacza to, że zamawiający nie będzie musiał ich za każdym razem wpisywać. 



Ponadto system będzie automatycznie nadawał oraz uzupełniał numer ogłoszenia, 
identyfikator postępowania oraz datę jego zamieszczenia. 
Z zakresu informacji zawartych w ogłoszeniach zamieszczanych w BZP oraz określonych w 
poszczególnych załącznikach do projektu rozporządzenia wynika, że zamawiający będzie 
podawał informacje w formularzach ogłoszeń w większości w formie zamkniętych 
odpowiedzi „tak” lub „nie” lub z rozwijanej listy odpowiedzi. Niewiele natomiast będzie 
danych podawanych w formie opisowej przez zamawiającego. 

 
Czynności zamawiającego niezbędne do przekazania ogłoszenia 

W projekcie rozporządzenia określono tryb przekazywania ogłoszeń do zamieszczenia w 
BZP. Przekazanie ogłoszenia będzie wymagać uprzedniej rejestracji zamawiającego w 
systemie teleinformatycznym, przy użyciu którego udostępniany jest BZP.  
Po rejestracji w systemie teleinformatycznym zamawiający wypełni wybrany formularz 
ogłoszenia spośród dostępnych rodzajów ogłoszeń, a następnie przekaże go w celu 
zamieszczenia w BZP.  
Zmiana treści każdego z zamieszczonych ogłoszeń będzie następować przez wypełnienie 
wygenerowanego przez system teleinformatyczny formularza ogłoszenia w odniesieniu do 
ogłoszenia, które zamawiający zamierza zmienić. 
Z regulaminu systemu zamawiający pozyska informacje o szczegółowych warunkach 
dotyczących rejestracji, zakładania kont użytkowników oraz nadawania im uprawnień w 
systemie teleinformatycznym, przy użyciu którego udostępniany jest BZP.  

 
Przepisy przejściowe 

W przepisach przejściowych projektu rozporządzenia utrzymano regułę stosowania 
przepisów dotychczasowych. Wskazano bowiem, że do postępowań o udzielenie 
zamówienia lub konkursów wszczętych i niezakończonych przed 01.1.2021 r., w zakresie 
wzorów ogłoszeń zamieszczanych w BZP, stosuje się przepisy dotychczasowe.  
Podobnie będzie w zakresie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w BZP w odniesieniu do 
umów w sprawie zamówienia publicznego oraz umów ramowych zawartych przed 01.1.2021 
r. bądź po 31.12.2020 r., w następstwie postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych 
przed 01.1.2021 r.  

Nowe rodzaje ogłoszeń 
 

Szczególną uwagę warto zwrócić na zakres informacji dla rodzajów ogłoszeń dotychczas 
niezamieszczanych w BZP, zwłaszcza dla ogłoszenia o zamówieniu bagatelnym oraz 
ogłoszenia o wykonaniu umowy.  

 
Ogłoszenie o zamówieniu bagatelnym 

 
Obwiąże zamieszczenia  ogłoszenia o zamówieniu bagatelnym wiąże się z zupełnie nowym 
obowiązkiem nałożonym w art. 2 ust. 2 PZP. Zgodnie z tym przepisem do udzielania 
zamówień klasycznych, których wartość bez VAT, dotycząca jednorazowego zakupu jest 
mniejsza niż 130 000 zł, nie mniejsza jednak niż 50 000 zł, przez zamawiających publicznych, 
będzie niezbędne stosowanie przepisów wiążących się z zamieszczaniem w BZP ogłoszenia o 
zamówieniu bagatelnym. 
Z projektu rozporządzenia wynika, że oprócz informacji teleadresowych zamawiający będzie 
wskazywał w ogłoszeniu o zamówieniu bagatelnym, czy ogłoszenie stanowi zaproszenie do 



ubiegania się o udzielenie zamówienia bagatelnego. Jeżeli będzie stanowiło zaproszenie do 
ubiegania się o udzielenie tego zamówienia, ogłoszenie ma wówczas zawierać dodatkowo 
informacje niezbędne dla wykonawców do ubiegania się o udzielenie zamówienia 
bagatelnego lub adres, pod którym można uzyskać te informacje. 

 
Niezależnie od wskazanego rozróżnienia charakteru ogłoszenia, w ogłoszeniu o 

zamówieniu bagatelnym (załącznik nr 8 do rozporządzenia) zamawiający będzie musiał 
zamieścić następujące informacje:  

1) wskazanie czy ogłoszenie stanowi zaproszenie do ubiegania się o udzielenie 
zamówienia bagatelnego (jeśli tak, to  ogłoszenie zawiera dodatkowo informacje 
niezbędne dla wykonawców do ubiegania się o udzielenie zamówienia bagatelnego 
lub adres, pod którym można uzyskać te informacje); 

2) nazwę zamówienia bagatelnego nadaną przez zamawiającego;  
3) rodzaj zamówienia bagatelnego (dostawy, usługi lub roboty budowlane);  
4) krótki opis/określenie przedmiotu zamówienia bagatelnego;  
5) wartość zamówienia bagatelnego (bez VAT), dotycząca jednorazowego zakupu;  
6) termin składania ofert określony zgodnie z art. 268 ust. 2 PZP.  

 
 

Ogłoszenie o wykonaniu umowy – załącznik nr 7 do rozporządzenia 
 
Drugim nowym rodzajem ogłoszenia jest ogłoszenie o wykonaniu umowy.  
 
Zgodnie z art. 448 PZP zamawiający ma obowiązek zamieszczenia takiego ogłoszenia w BZP 
w terminie 30 dni od wykonania umowy. Dotyczy on nie tylko zamówień o wartości mniejszej 
od progów unijnych, które „wiąże się” zazwyczaj z zamówieniami ogłaszanymi w BZP, ale 
także zamówień o wartości równej progom unijnym lub większej.  
 
Wymóg zamieszczenia ogłoszenia o wykonaniu umowy nie odnosi się natomiast do 
zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (zob. art. 395 ust. 1 pkt 2 PZP). 
 
W projekcie rozporządzenia określa się, że w ogłoszeniu o wykonaniu umowy odnośnie do 
podstawowych informacji o postępowaniu, w wyniku którego została zawarta umowa 
niezbędne będzie:  
1) wskazanie charakteru zamówienia;  
2) wskazanie, czy zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo 
ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy, zamieszczonym w BZP lub w Dzienniku 
Urzędowym UE, a jeżeli tak - numer tego ogłoszenia;  
3) wskazanie, czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej, a jeżeli tak – nazwa projektu lub programu;  
4) wskazanie trybu udzielenia zamówienia oraz podstawy prawnej zgodnie z PZP;  
5) wskazanie rodzaju zamówienia;  
6) krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego określenie zapotrzebowania na 
innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane;  
7) główny kod oraz dodatkowe kody CPV (Wspólnego Słownika Zamówień).  
 



W zakresie podstawowych informacji o zawartej umowie należy podać w tym ogłoszeniu: 
1) datę udzielenia zamówienia (zawarcia umowy) oraz  
2) okres, na jaki została zawarta umowa.  
3) informacje na temat przebiegu realizacji umowy, w tym: wskazanie, czy umowa 

została wykonana, jaki był termin wykonania umowy i czy umowę wykonano w 
pierwotnie określonym terminie, informację o zmianach umowy i ich przyczynach, 
krótki opis zamówienia po zmianie, wartość zmiany wraz z informacją o 
ewentualnym wzroście wynagrodzenia w związku ze zmianą umowy, a także 
informację, czy umowa została wykonana należycie.  

 
Ogłoszenie o wyniku postępowaniu (na kształt dzisiejszego ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia) – dot. zamówień krajowych  
 
Ponadto zamiast dotychczasowego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia zamieszczanego w 
BZP określa się zakres informacji dla ogłoszenia o wyniku postępowania.  
 
Zgodnie bowiem z art. 309 ust. 1 PZP w postępowaniach o wartości zamówienia mniejszej od 
progów unijnych zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia (tj. zawarcia umowy albo unieważnienia 
postępowania) zamieszcza w BZP ogłoszenie o wyniku postępowania zawierające informację 
o udzieleniu zamówienia lub unieważnieniu postępowania. 
 
Zakres informacji przewidziany do podania w ogłoszeniu o wyniku postępowania jest 
znacznie rozszerzony w stosunku do dotychczasowego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 
Są to informacje dotyczące: 

1) ogłoszenia,  
2) zamawiającego,  
3) wskazania trybu udzielenia zamówienia lub zawarcia umowy ramowej, ; 
4) przedmiotu zamówienia, 
5) tego, w jaki sposób zakończyło się postępowanie, tj. czy zawarciem umowy, czy też 

unieważnieniem postępowania lub jego części.  
6) ofert, w tym informacje o liczbie otrzymanych ofert, w tym o ofertach wariantowych 

oraz ofertach dodatkowych, liczbie otrzymanych ofert złożonych przez mikro, 
małych i średnich przedsiębiorców, ale także o liczbie ofert wykonawców z siedzibą w 
państwach EOG innych niż państwo zamawiającego, liczbie ofert wykonawców z 
siedzibą w państwie spoza EOG, o liczbie ofert odrzuconych, w tym liczbie ofert 
zawierających rażąco niską cenę lub koszt, cenie lub koszcie oferty z najniższą ceną 
lub kosztem spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, cenie lub koszcie oferty z 
najwyższą ceną lub kosztem spośród ofert niepodlegających odrzuceniu oraz cenie 
lub koszcie najkorzystniejszej oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia. 

7) tego, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia 
uwzględnia określone w kryteriach aspekty społeczne, środowiskowe lub 
innowacyjne zgodnie z art. 242 ust. 2 PZP, etykietę lub mające zastosowanie 
wymagania określonej etykiety, zgodnie z art. 104 PZP lub w ramach kryterium 
kosztu, rachunek kosztów cyklu życia zgodnie z art. 245 PZP; 



8) czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o 
udzielenie zamówienia, wielkości przedsiębiorstwa wykonawcy (tj. czy jest to mikro, 
mały lub średni przedsiębiorca),  

9) czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 
podwykonawcom, a jeżeli tak – podania wartości lub procentowej części 
zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom.  

 

 

 Załącznik nr 7  

OGŁOSZENIE O WYKONANIU UMOWY – ZAKRES INFORMACJI  

1. Podstawowe informacje:  

1) nazwa ogłoszenia;  

2) identyfikator postępowania (nadawany automatycznie przez system);  

3) numer ogłoszenia w BZP (nadawany automatycznie przez system);  

4) wersja ogłoszenia (w przypadku zmiany ogłoszenia);  

5) data zamieszczenia ogłoszenia (nadawana automatycznie przez system).  

 

2. Zamawiający:  

1) nazwa (firma) zamawiającego, w tym, jeżeli dotyczy, oddział zamawiającego;  

2) krajowy numer identyfikacyjny; w przypadku polskich zamawiających – numer REGON lub 

NIP;  

3) adres zamawiającego, w tym ulica, miejscowość, kod pocztowy, województwo, kraj;  

4) lokalizacja adresu zamawiającego określona zgodnie ze słownikiem klasyfikacji NUTS 3;  

5) numer telefonu lub faksu zamawiającego;  

6) adres poczty elektronicznej zamawiającego;  

7) adres strony internetowej zamawiającego;  

8) rodzaj zamawiającego określony zgodnie z ustawą.  

 

3. Podstawowe informacje o postępowaniu w wyniku którego została zawarta umowa:  

1) wskazanie charakteru zamówienia;  

2) wskazanie, czy zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o 

zamiarze zwarcia umowy, zamieszczonym w BZP lub w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej;  

3) jeżeli zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze 

zwarcia umowy, zamieszczonym w BZP lub w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer 

tego ogłoszenia;  

4) wskazanie, czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej;  

5) jeżeli zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej, nazwa projektu lub programu;  

6) wskazanie trybu udzielenia zamówienia oraz podstawy prawnej zgodnie z ustawą;  

7) wskazanie rodzaju zamówienia;  

8) nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego;  

9) krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowalnych), 

a w przypadku partnerstwa innowacyjnego określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane;  

10) główny kod CPV (Wspólny Słownik Zamówień);  



11) dodatkowe kody CPV (wskazane tyle razy, ile jest to potrzebne).  

 

4. Podstawowe informacje o zawartej umowie:  

1) data udzielenia zamówienia (zawarcia umowy);  

2) okres, na jaki została zawarta umowa;  
3) nazwa i adres wykonawcy, z którym zawarto umowę;  

4) jeżeli wykonawca prowadzi działalność gospodarczą, krajowy numer identyfikacyjny; w 
przypadku polskich wykonawców – numer REGON lub NIP (jeżeli dotyczy);  

5) wartość umowy;  

6) numer głoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej.  

 

5. Przebieg realizacji umowy:  

1) wskazanie, czy umowa została wykonana;  

2) termin wykonania umowy, w tym informacja czy umowę wykonano w pierwotnie określonym 

terminie;  

3) informacja o zmianach umowy, w tym wskazanie podstawy prawnej uprawniającej do zmiany 

umowy, przyczyny dokonania zmian, krótki opis zamówienia po zmianie, wartość zmiany wraz z 

informacją o ewentualnym wzroście wynagrodzenia w związku ze zmianą umowy (jeżeli dotyczy, 

należy wskazać tyle razy, ile to konieczne);  

4) łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy;  

5) informacja, czy umowa została wykonana należycie;  

6) wskazanie, czy podczas realizacji zamówienia, zamawiający uwzględnił przewidziane w 

zawartej umowie wymagania związane z realizacją zamówienia:  

a) w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w 

art. 95 ustawy,  

b) obejmujące aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, zgodnie z art. 96 ustawy,  

c) w zakresie żądania określonej etykiety lub wskazania mającego zastosowanie wymagania 

określonej etykiety, zgodnie z art. 104 ustawy.  

 

6. Informacje dodatkowe.  
 

                                                           
 10)   Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2. 

 17)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1469, 1495, 1649, 1655, 1798, 1802 i 1818. 


