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N iniejszy artykuł ma na  celu 
przedstawienie zasad wpro-
wadzania zmian do  umów 

o  zamówienie publiczne. W  jego treści 
uwzględniono stan obowiązujący, tj. wy-
nikający z ustawy Prawo zamówień pu-
blicznych, a następnie wskazano, w jaki 
sposób problematyka ta została ukształ-
towana przez dyrektywy unijne:
 1)  dyrektywę Parlamentu Europej-

skiego i  Rady 2014/25/UE z  dnia 
26  lutego 2014 r. w sprawie udzie-
lania zamówień przez podmioty 
działające w  sektorach gospodar-
ki wodnej, energetyki, transportu 
i usług pocztowych, uchylającą dy-
rektywę 2004/17/WE (dalej: dyrek-
tywa sektorowa);

 2)  dyrektywę Parlamentu Europej-
skiego i  Rady 2014/24/UE z  dnia 
26  lutego 2014  r. w  sprawie za-
mówień publicznych, uchylającą 

dyrektywę 2004/18/WE (dalej: dy-
rektywa klasyczna).

Zmiana umowy – uwagi ogólne
Zgodnie z pzp, co do zasady, umowa 
o  zamówienie publiczne jest w  swo-
im istotnym zakresie niezmienna. 
Z  art.  144 ust.  1  pzp wynika zakaz 
istotnego zmieniania postanowień 
zawartej umowy o  zamówienie pu-
bliczne w  stosunku do  treści oferty, 
na  podstawie której dokonano wy-
boru wykonawcy. Z kolei treść oferty 

wykonawcy musi być zgodna z  tre-
ścią specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, a  więc także z  istotny-
mi warunkami umowy określonymi 
przez zamawiającego.

Zakaz istotnych zmian umowy jest 
głęboko osadzony w  systemie prawa 
zamówień publicznych. Aktualne prze-
pisy dotyczące udzielania zamówień 
są bardzo restrykcyjne, a ich wykładnia 
bardzo formalistyczna. Dopuszczenie 
zbyt szerokich uprawnień co do zmiany 
umowy zniweczyłoby założenia proce-
dur udzielania zamówień publicznych. 
W  takim stanie prawnym liberalna 
interpretacja przepisów dotyczących 
zmiany umowy jest niedopuszczalna.

Niemniej jednak zakaz wprowadzania 
zmian do umowy nie ma charakteru ab-
solutnego. Z  samego brzmienia art.  144 
ust. 1 pzp wynika, że dotyczy on wyłącz-
nie dokonywania istotnych zmian zawar-
tej umowy. Wskazano też jeden wyjątek, 
w  którym dopuszczalne jest wprowa-
dzenie nawet zmian istotnych – jest nim 
sytuacja, w  której zamawiający przewi-
dział możliwość dokonania takiej zmiany 
w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specy-
fikacji istotnych warunków zamówienia 
oraz określił warunki takiej zmiany.

W treści nowych dyrektyw zawarto przesłanki zmiany umowy  
o zamówienie publiczne. Implementacja tych regulacji do prawa  
krajowego złagodziłaby restrykcyjność zapisów pzp. 

Zmiana umowy  
o zamówienie publiczne

Prawodawstwo unijne

Artykuł 144 pzp

1. Zakazuje się istotnych zmian po-
stanowień zawartej umowy w sto-
sunku do treści oferty, na pod-
stawie której dokonano wyboru 
wykonawcy, chyba że zamawiają-
cy przewidział możliwość doko-
nania takiej zmiany w ogłoszeniu 
o zamówieniu lub w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia 
oraz określił warunki takiej zmiany.
2. Zmiana umowy dokonana z na-
ruszeniem ust. 1 podlega unieważ-
nieniu.

Unijne dyrektywy zamówieniowe a pzp
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Z  wykładni art.  144  pzp wynika 
obowiązek dwuetapowej weryfikacji 
możliwości wprowadzenia konkretnej 
zmiany do umowy. W pierwszej kolej-
ności należy dokonać oceny istotności 
danej zmiany, ponieważ w  przypadku 
gdy nie  posiada ona tego przymiotu, 
strony mają pełną swobodę co  do  jej 
wprowadzenia. W  sytuacji odmiennej 
– gdy dana zmiana okazuje się istotna 
– należy przejść do drugiego etapu we-
ryfikacji i rozważyć, czy wystąpiły obie 
przesłanki ustawowe wprowadzenia 
takiej zmiany, tj.:
 1)  możliwość zmiany została przewi-

dziana w ogłoszeniu o zamówieniu 
lub w siwz;

 2)  zostały określone warunki jej doko-
nania.

Pojęcie zmian istotnych
W  odniesieniu do  pierwszego etapu 
weryfikacji i  pojęcia zmian istotnych 
należy podkreślić, że  zakaz ustawo-
wy dotyczy istotnych zmian umowy, 
a  nie  istotnych postanowień umowy. 
Pojęcie istotnych postanowień umowy 
obejmuje w szczególności condicio sine 
qua non danej umowy, czyli warunki, 
bez których dany stosunek prawny 
nie  dochodzi do  skutku. Tymczasem, 
zakaz istotnych zmian umowy po-
siada inny zakres desygnatów i  może 
obejmować różnie przyporządkowane 
składniki treści czynności prawnej – 
zarówno essentialia negotii, jak i  acci-
dentalia negotii czy naturalia negotii.

Zdarzają  się również sytuacje od-
wrotne, w  których zmiana istotnych 
postanowień umowy będzie nieistotna 
w  rozumieniu przepisów  pzp. Do  ta-
kiej sytuacji dojdzie w  szczególności 
w  przypadku zmiany podmiotowej 
po  stronie zamawiającego lub zmiany 
podmiotowej wynikającej z  sukcesji 
uniwersalnej po stronie wykonawcy.

Nie da  się precyzyjnie określić ka-
talogu zmian istotnych i  nieistotnych. 
Każdy przypadek musi podlegać 
osobnej ocenie, przy uwzględnieniu 
okoliczności faktycznych. Niemniej 

jednak, mimo braku definicji ustawo-
wej pojęcia „zmiany istotne”, możliwe 
jest wyznaczenie reguł, na których na-
leży  się oprzeć przy ocenie istotności 
danej zmiany. Normy w  tym zakre-
sie wyznacza w  szczególności wyrok 
TSUE (dawniej ETS) z  19  czerwca 
2008 r. w sprawie C-454/06 (pressetext 
Nachrichtenagentur p. Austrii). Zgod-
nie z tym orzeczeniem zmiana powin-
na zostać uznana za istotną w przypad-
ku, w  którym warunki wprowadzone 
w wyniku tej zmiany:
 1)  umożliwiłyby dopuszczenie innych 

oferentów niż ci, którzy brali udział 
w postępowaniu lub

 2)  umożliwiłyby dopuszczenie innej 
oferty niż ta, która została pierwot-
nie dopuszczona, lub

 3)  modyfikują równowagę ekono-
miczną umowy na  korzyść wyko-
nawcy w  sposób nieprzewidziany 
w  warunkach pierwotnego zamó-
wienia.

Przy ocenie istotności zmiany na-
leży zatem powrócić do  sytuacji, jaka 
miała miejsce podczas oceny ofert, 
i analizować zmiany pod względem ich 
ewentualnego wpływu na  tę ocenę1, 
przy czym za istotną należy uznać taką 
zmianę, która spowoduje modyfikację 
kręgu wykonawców, którzy mogliby 
ubiegać  się o  konkretne zamówienie 
lub którym takie zamówienie mogłoby 
być udzielone2.

Określenie warunków  
zmiany umowy
Jak już zostało wskazane, w  zamó-
wieniach publicznych można wpro-
wadzać zmiany nieistotne, a  zmiany 
istotne – jedynie wyjątkowo, na zasa-
dach określonych w art. 144 ust. 1 pzp, 
czyli w  sytuacjach, w  których zama-
wiający sprecyzował warunki i  ramy 
takiej zmiany. Zamieszczenie w  spe-
cyfikacji istotnych warunków zamó-
wienia ogólnego sformułowania, bez 
określenia sposobu i przypadków do-
konania zmiany, nie  uprawnia do  jej 
wprowadzenia.

Przykład

Zawarty w ogłoszeniu o zamówieniu 
lub w siwz następujący zapis: „Zmiany 
mogą zostać dokonane w razie zaist-
nienia okoliczności, których nie można 
było wcześniej przewidzieć” należy 
uznać za zbyt ogólny – nie upraw-
nia on do skorzystania z dyspozycji 
normy szczególnej, wyinterpretowanej 
z brzmienia art. 144 ust. 1 pzp.

Wypada zgodzić  się ze  stano-
wiskiem, że  na  podstawie art.  144 
ust.  1  pzp można dokonać zmiany 
praktycznie każdego składnika zamó-
wienia, włącznie z  jego ceną. Jednak 
pewne ograniczenia zostały narzucone 
przez inne przepisy pzp.

I  tak, należy wykluczyć możliwość 
dokonania zmiany przedmiotu zamó-
wienia, w szczególności jego zwiększe-
nia, jeśli można by to uznać za udziele-
nie innego zamówienia. Do przedmiotu 
zamówienia odnosi się bowiem art. 140 
ust.  1  pzp: „zakres świadczenia wyko-
nawcy wynikający z  umowy jest toż-
samy z  jego zobowiązaniem zawartym 
w  ofercie”, a  także art.  140 ust.  3  pzp: 
„umowa podlega unieważnieniu w czę-
ści wykraczającej poza określenie przed-
miotu zamówienia zawarte w  specyfi-
kacji istotnych warunków zamówienia”. 
Z  zestawienia cytowanych przepisów 
jednoznacznie wynika zakaz modyfi-
kacji przedmiotu umowy, chyba że  jest 
to dozwolone na podstawie innych prze-
pisów (np. art. 34 ust. 5 pzp, w którym 
przewidziano instytucję prawa opcji), 
lub możliwość modyfikacji przedmiotu 
zamówienia wynika z właściwości dane-
go stosunku (np. roboty zamienne w ro-
botach budowlanych).

Ponadto, ponieważ w  myśl art.  7 
ust.  3  pzp zamówienia udziela  się 
wyłącznie wykonawcy wybranemu 
zgodnie z  przepisami ustawy, zabro-
nione jest udzielenie zamówienia 
innemu podmiotowi niż podmiot 
wyłoniony w  postępowaniu prowa-
dzonym w  celu udzielenia zamówienia 
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publicznego. Zatem przesłanki przewi-
dziane w  art.  144 ust.  1  pzp nie  mogą 
uzasadniać dokonania zmiany pod-
miotowej po  stronie wykonawcy. Taka 
zmiana może być albo zmianą nieistotną 
(sukcesja uniwersalna po stronie wyko-
nawcy), albo jej dokonanie jest w ogóle 
niedopuszczalne na gruncie pzp.

Dyrektywy – nowe przepisy 
w zakresie zmiany umowy
Dotychczas zmiany umowy o  zamó-
wienie publiczne nie  były regulowane 
na  poziomie unijnym, a  wspólnotowe 
zasady prawa zamówień publicznych 
w tym zakresie wynikały przede wszyst-
kim z orzecznictwa TSUE. Sprawa ta zo-
stała jednak uregulowana w art. 72 no-
wej dyrektywy klasycznej oraz w art. 89 
nowej dyrektywy sektorowej. Ustawo-
dawca europejski przewidział szereg 
sytuacji, w których możliwa jest zmiana 
umowy o zamówienie publiczne.

Nowe przepisy należy scharakteryzo-
wać jako zaprzeczenie „wyjątkowości” 
procesu zmiany umowy, przyjętej przez 
ustawodawstwo polskie. Zamiast tego 
przesłanki zmiany umowy zostały jasno 
określone, w  tym także zdefiniowano 
pojęcie zmian istotnych. Należy podkre-
ślić, że uregulowania unijne są jaśniejsze 
i  mniej restrykcyjne w  kwestii zmian 
umowy niż przepisy polskie, a jedynym 
generalnym obostrzeniem, które z nich 
wynika, jest zakaz wprowadzania mo-
dyfikacji wpływających na ogólny cha-
rakter umowy.

Unijne przesłanki  
zmiany umowy
W  dyrektywach unijnych przewidzia-
no pięć niezależnych od  siebie prze-
słanek, z których każda z osobna uza-
sadnia wprowadzenie zmian umowy 
o  zamówienie publiczne. Wobec tego 
wystarczy, że chociaż jedna z nich zo-
stanie spełniona, aby dokonanie mo-
dyfikacji umowy było możliwe:

1. Pierwszą przesłankę należy uznać za 
spełnioną, jeżeli możliwość wprowadze-
nia danej zmiany została przewidziana 

przez zamawiającego. Takie zastrzeżenie 
należy jednak wprowadzić:
 –  w  pierwotnych dokumentach za-

mówienia – co w polskim systemie 
zamówień publicznych oznacza 
konieczność zapisania możliwości 
wprowadzania zmian już w ogłosze-
niu o  zamówieniu lub specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia;

 –  za pomocą precyzyjnych i  jedno-
znacznych klauzul przeglądowych 
lub opcjonalnych, które zawierają 
przynajmniej zakres i  charakter 
możliwych modyfikacji lub opcji, 
a także warunki, na jakich można je 
stosować.

Ta przesłanka stanowi de facto 
utrzymanie dotychczasowego stanu 
obowiązującego w  polskim porządku 
prawnym.

2. Dyrektywy przewidują prawo do mo-
dyfikacji umowy na zasadach podobnych 
do  udzielania zamówień dodatkowych, 
tj.  jeżeli wykonanie nieprzewidzianych 
w  pierwotnym zamówieniu usług, do-
staw lub robót budowlanych stało się nie-
zbędne, a udzielenie zamówienia innemu 
wykonawcy jest niemożliwe z  przyczyn 
technicznych oraz nieekonomiczne lub 
istotnie niedogodne dla zamawiającego. 
W  wyniku takiej zmiany zamówienia 
klasycznego wzrost ceny względem pier-
wotnej umowy nie może jednak przekro-
czyć 50%. Tego ostatniego obostrzenia 
nie  przewidziano w  przepisach dotyczą-
cych zamówień sektorowych.

3. Kolejną przesłanką zmiany umowy 
jest zaistnienie okoliczności, których 

nie  można było przewidzieć. Również 
w tym przypadku modyfikacja umowy 
nie  może spowodować wzrostu ceny 
wykonania zamówienia o  więcej niż 
50%. Jest to  przesłanka, która przez 
lata funkcjonowała w  polskim syste-
mie zamówień publicznych i  została 
z  niego usunięta w  wyniku zastrzeżeń 
Komisji Europejskiej. Wielu zamawia-
jących do  dzisiaj –  7 lat po  usunięciu 
z polskiego systemu zamówień publicz-
nych możliwości dokonywania takich 
zmian – w dokumentacji postępowania 
zawiera zapisy dopuszczające możli-
wość zmian zawartej umowy w  oko-
licznościach, których nie  można było 
przewidzieć w  chwili zawarcia umo-
wy. Działania takie – mimo że obecnie 
nie do końca są zgodne z przepisami – 
pokazują, iż istnieje potrzeba, aby prze-
słanka tego typu funkcjonowała w sys-
temie zamówień publicznych.

4. Podobnie jak w polskich przepisach, 
tak i w dyrektywach dopuszczono doko-
nywanie nieistotnych zmian do umowy. 
Z  tym że – w przeciwieństwie do usta-
wodawstwa polskiego – dyrektywy 
wprowadzają definicję pojęcia „zmiany 
istotne”. Zgodnie z regulacjami unijnymi 
za zmianę istotną uważa się taką zmianę, 
która powoduje, że  charakter umowy 
zmienia się w sposób istotny w stosunku 
do pierwotnej umowy. W szczególności 
za istotne uważa się zmiany, które:
 1)  powodowałyby w pierwotnym po-

stępowaniu dopuszczenie innych 
wykonawców lub zainteresowanie 
dodatkowych wykonawców;

Dyrektywy określają jedynie pewne minimum 
legislacyjne, a normy państw członkowskich 
mogą być od nich bardziej restrykcyjne.  
Oznacza to, że regulacje pzp, jako bardziej  
rygorystyczne, w ogóle nie muszą zostać  
znowelizowane w zakresie zmian umowy.

Unijne dyrektywy zamówieniowe a pzp
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 2)  zmieniają równowagę ekonomicz-
ną na  korzyść wykonawcy w  spo-
sób nieprzewidziany w  pierwotnej 
umowie;

 3)  znacznie rozszerzają zakres umowy;
 4)  dopuszczają zmiany podmioto-

we po  stronie wykonawcy (należy 
przy  tym zaznaczyć, że  problema-
tyka zmiany podmiotowej po stro-
nie wykonawcy została uregulowa-
na osobno – omówiono ją w dalszej 
części niniejszego artykułu).

A contrario, pozostałe zmiany, tj. takie, 
które nie powodują istotnej zmiany cha-
rakteru umowy, należy uznać za nieistot-
ne. Również taka przesłanka jest znana 
w  polskim systemie zamówień publicz-
nych i nie stanowi żadnego novum.

5. Ostatnią przesłanką uzasadniającą 
zmianę umowy jest niewielka wartość 
modyfikacji w stosunku do przedmiotu 
zamówienia. Tak więc, zgodnie z  dy-
rektywami, powinna istnieć możliwość 
zmiany umowy bez sprawdzania jakich-
kolwiek innych warunków, gdy wartość 
zmiany nie  przekracza 10% wartości 
umowy na  usługi lub dostawy, albo 
15% wartości zamówienia na  roboty 
budowlane i  jednocześnie jest niższa 
niż tzw. progi unijne, określone odpo-
wiednio w  art.  4 dyrektywy klasycz-
nej oraz art.  15 dyrektywy sektorowej. 
Jest to  przesłanka, która, gdyby została 
wprowadzona do  polskiego porządku 
prawnego, w  sposób znaczący musia-
łaby zmienić podejście do  udzielania 
zamówień poniżej progów unijnych. 
W  pewnym stopniu odpowiadający jej 
art. 6a pzp podobną swobodę przewidu-
je jedynie dla części zamówienia o war-
tości poniżej progu stosowania pzp.

Należy zaznaczyć, że żadna ze wska-
zanych powyżej przesłanek nie  po-
zwala na  wprowadzenie do  umowy 
o  zamówienie publiczne zmian, które 
zmieniałyby ogólny charakter umowy.

Modyfikacja podmiotowa
Dyrektywy klasyczna oraz sektoro-
wa regulują także kwestię dokona-
nia zmiany podmiotowej po  stronie 

wykonawcy. Zgodnie z  nowymi prze-
pisami zmiana taka jest możliwa 
w  przypadku sukcesji uniwersalnej 
lub częściowej, jeżeli nie  spowodu-
je to  istotnych modyfikacji umowy, 
a nowy wykonawca spełnia pierwotnie 
ustalone kryteria kwalifikacji podmio-
towej, a  także, gdy zmiana ta nie  jest 
dokonywana w  celu udzielenia zamó-
wienia bez stosowania odpowiednich 
przepisów.

Istnieje również możliwość zmia-
ny wykonawcy, jeżeli zostało to  prze-
widziane w  jednoznacznej klauzuli 
przeglądowej lub opcjonalnej. Należy 
podkreślić, że  w  tym przypadku za-
chowane zostały przesłanki, zgodnie 
z którymi, aby dokonać takiej zmiany, 
zamawiający musi przewidzieć do-
kładny zakres i  charakter możliwych 
modyfikacji lub opcji, a także warunki, 
na  których można ich dokonać. Kwe-
stią, która pozostaje do wypracowania 
przez doktrynę i  orzecznictwo, jest 
określenie szczegółowości i zakresu ta-
kich zastrzeżeń.

Dyrektywy przewidują także moż-
liwość przejęcia zobowiązań główne-
go wykonawcy przez zamawiającego. 
W  takim przypadku dotychczasowy 
wykonawca zostaje usunięty z  istnie-
jącej struktury obejmującej zamawia-
jącego, wykonawcę oraz podwyko-
nawców. Oznacza to, że wykonawcami 
odpowiadającymi wobec zamawiają-
cego stają  się dotychczasowi podwy-
konawcy.

Implementacja
Jeżeli przepisy zawarte w  dyrekty-
wach w  zakresie zmiany umowy zo-
staną w  pełni zaimplementowane 
do  polskiego systemu zamówień 
publicznych, będzie to  stanowiło 
ważny krok w  stronę umożliwienia 
zamawiającym pełniejszego i  bar-
dziej elastycznego dostosowywania 
zamówień do  ich potrzeb. Jedno-
cześnie normy wynikające z  dyrek-
tyw gwarantują utrzymanie instru-
mentów umożliwiających kontrolę 

konkurencyjności udzielania zamó-
wień publicznych. Zostało to uczynio-
ne m.in. przez jasne, a  przynajmniej 
bardziej dokładne niż w polskich prze-
pisach, opisanie sytuacji, w  których 
zmiana umowy jest możliwa, oraz bar-
dziej szczegółowe określenie zakresu 
takich zmian. Tak więc przepisy unijne 
są nie  tylko jaśniejsze od polskich, ale 
też pozwalają stronom zamówienia pu-
blicznego na większą dowolność.

Należy jednak pamiętać, że dyrekty-
wy są kierowane do wszystkich państw 
członkowskich i tym samym ich prze-
pisy nie  nadają  się do  bezpośrednie-
go zastosowania, zanim nie  zostaną 
zaimplementowane do  porządków 
krajowych. Innymi słowy, obecnie 
nie  można powoływać  się bezpośred-
nio na  normy wynikające z  dyrek-
tyw, chyba że  w  celu użycia ich jako 
wskazówek do  interpretacji przepisów 
obowiązujących. Nie ma też jeszcze 
sygnałów, czy  i w  jakim stopniu prze-
pisy dotyczące zmiany umowy zosta-
ną wdrożone do  polskiego systemu 
zamówień publicznych. Należy wszak 
zauważyć, że  dyrektywy określają je-
dynie pewne minimum legislacyjne, 
a normy państw członkowskich mogą 
być od  nich bardziej restrykcyjne. 
Oznacza to, że regulacje pzp, jako bar-
dziej rygorystyczne, w  ogóle nie  mu-
szą zostać znowelizowane w  zakresie 
zmian umowy, a jedynie – za pomocą 
wykładni – będzie należało wprowa-
dzić do polskiego porządku prawnego 
pojęcie zmian istotnych pochodzące 
z dyrektyw. 

Przypisy:
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