
66

I nstrumenty waloryzacyjne do tej pory istnia∏y,
jednak potrzeba ich wykorzystania obecnie jest
znacznie silniejsza, ale co najwa˝niejsze w Êwie-

tle wskazanych wy˝ej okolicznoÊci, bezdyskusyjna
jest koniecznoÊç zapewnienia ich realnego wyko-
rzystania przez wykonawców – w sposób du˝o bar-
dziej przyst´pny i osiàgalny, ni˝ dotychczas.

ROZWIÑZANIA WALORYZACYJNE

Podstawy waloryzacyjne zawarte sà w dwóch g∏ównych
dla sektora publicznego aktach prawnych, tj. w Prawie
zamówieƒ oraz w Kodeksie cywilnym poprzez odniesie-
nie z art. 8 ust. 1 Pzp: „Do czynnoÊci podejmowanych
przez zamawiajàcego, wykonawców oraz uczestników
konkursu w post´powaniu o udzielenie zamówienia

i konkursie oraz do umów w sprawach zamówieƒ pu-
blicznych stosuje si´ przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. – Kodeks cywilny (…), je˝eli przepisy ustawy nie
stanowià inaczej.”

JednoczeÊnie do wzmocnienia pozycji wykonawców
w kontekÊcie potrzeby waloryzacji kontraktów publicz-
nych zmierzajà ostatnie dzia∏ania organów paƒstwo-
wych, tj. opinia Urz´du Zamówieƒ Publicznych pt. „Do-
puszczalnoÊç zmiany umowy w sprawie zamówienia pu-
blicznego na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz art.
455 ust. 2 ustawy Pzp”1, opinia Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, pn. „Zmiana umowy z uwagi
na nadzwyczajny wzrost cen (waloryzacja wynagrodze-
nia) – podstawowe zagadnienia”2 czy, tzw. specustawa
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1 https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0018/54162/Do-

puszczalnosc-zmiany-umowy-w-sprawie-zamowienia-publicznego-

na-podstawie-art.-455-ust.-1-pkt-1-i-4-oraz-art.-455-ust.-2-ustawy-

Pzp.pdf.
2 https://www.gov.pl/web/prokuratoria/zmiana-umowy-z-uwagi-na-

nadzwyczajny-wzrost-cen-waloryzacja-wynagrodzenia—-rekomen-

dacje.
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waloryzacyjna, nad którà prace prowadzi aktualnie Mi-
nisterstwo Rozwoju i Technologii3.

Nale˝y przy tym mieç ÊwiadomoÊç, ˝e opinie UZP nie sà
prawem powszechnie obowiàzujàcym, a jedynie wytycz-
nymi wskazujàcymi kierunek interpretacji przepisów.

ROZWIÑZANIA WALORYZACYJNE
– KODEKS CYWILNY

Na zasadzie swobody umów (art. 3531 Kc), postanowie-
nia kontraktu na zamówienie publiczne mogà wprowa-
dzaç Êrodki dost´pne dla wykonawcy od r´ki, a gwaran-
tujàce mu rozpocz´cie chocia˝by negocjacji z zamawiajà-
cym w zakresie waloryzacji wynagrodzenia. DoÊwiad-
czony wykonawca z ca∏à pewnoÊcià ma bowiem Êwiado-
moÊç, ˝e od postanowienia umownego do podpisania
aneksu daleka droga.

Jednak w∏aÊciwe postanowienia umowy to po∏owa
sukcesu. Nie ma ˝adnych przeszkód, aby strony umo-
wy wprowadzi∏y do niej postanowienia odzwiercie-
dlajàce treÊç art. 3571 Kc (rebus sic stantibus).

Pozwala on na zmian´ sposobu wykonania zobowiàza-
nia, zmian´ wysokoÊci wynagrodzenia, czy nawet na roz-
wiàzanie stosunku prawnego pomi´dzy stronami, kiedy
z powodu nadzwyczajnej zmiany okolicznoÊci, której
strony umowy nie przewidywa∏y przy zawarciu umowy,
jej wykonanie by∏oby po∏àczone z nadmiernymi trudno-
Êciami albo grozi∏oby jednej ze stron ra˝àcà stratà.

Literalne brzmienie przepisu wskazywa∏oby na to, ˝e ma-
my do czynienia jedynie z sàdowà waloryzacjà wynagro-
dzenia, co oczywiÊcie ma miejsce je˝eli uprzednio strony
nie dojdà do porozumienia w inny sposób. Natomiast
jednym ze sposobów pozwalajàcych uniknàç sporu sàdo-
wego, jest w∏aÊnie przeniesienie jeszcze na etapie udzie-
lenia zamówienia art. 3571 Kc do kontraktu i odpowied-
nie dostosowanie go do realiów umowy (np. przez poda-
nie przyk∏adowej listy okolicznoÊci nadzwyczajnych czy
wskazanie mechanizmu zmiany wynagrodzenia).

Warto doprecyzowaç, ˝e póêniejsze zastosowanie art.
3571 Kc jako podstawy prawnej w ewentualnym aneksie
nast´puje dla kontraktu publicznego w oparciu o art.
455 ust. 1 pkt 1 Pzp, a wi´c podstawy pozwalajàcej zmie-

niç umow´ o zamówienie publiczne, je˝eli zmiany te
przewidziano uprzednio w og∏oszeniu o zamówieniu lub
dokumentach zamówienia w postaci jasnych, precyzyj-
nych i jednoznacznych postanowieƒ umownych.

Na takiej samej zasadzie strony mogà wprowadziç
do umowy postanowienia odzwierciedlajàce treÊç
art. 3581 § 3 Kc – istotna zmiana si∏y nabywczej pie-
niàdza oraz art. 632 § 2 Kc – zmiana stosunków, któ-
rej nie mo˝na by∏o przewidzieç.

Wykonawca powinien pami´taç, ˝e art. 3571 Kc, art.
3581 § 3 Kc oraz art. 632 § 2 Kc nie sà jedynymi podsta-
wami do waloryzacji umownego wynagrodzenia. Strony,
na zasadzie swobody umów (art. 3531 Kc), mogà prze-
widzieç szereg innych okolicznoÊci, dajàcych podstaw´
do zmiany wynagrodzenia (w tym równie˝ na kontrak-
tach publicznych), precyzujàc w tym zakresie odpowied-
nie postanowienia umowy.

Kwestià indywidualnà przy tym pozostaje nastawienie
zamawiajàcego do ich wprowadzenia do kontraktu –
faktem powszechnie znanym jest przecie˝, ˝e wzory
umów o zamówienie publiczne sà bardzo cz´sto narzu-
cane generalnym wykonawcom, a mo˝liwoÊç ich póê-
niejszej zmiany jest znikoma.

ROZWIÑZANIA WALORYZACYJNE
– PRAWO ZAMÓWIE¡ PUBLICZNYCH

Pzp nakazuje waloryzacj´ wynagrodzenia wyko-
nawcy w przypadku zmiany ceny materia∏ów lub
kosztów zwiàzanych z realizacjà zamówienia, je˝eli
umowa, której przedmiotem sà roboty budowlane
lub us∏ugi, zawarta jest na okres d∏u˝szy ni˝ 12 mie-
si´cy – art. 439 ust. 1.

OczywiÊcie, je˝eli umowa zawarta jest na okres krót-
szy, waloryzacja równie˝ jest dopuszczalna (na takich
samych zasadach jak przy umowach zawartych na okres
d∏u˝szy ni˝ 12 miesi´cy), nale˝y jedynie postawiç sobie

www.zamowieniapublicznedoradca.pl

3 https://www.prawo.pl/biznes/zasady-waloryzacji-umow-bedzie-

specustawa,515355.html; https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktual-

nosci/bedzie-specustawa-ktora-pomoze-firmom-zachowac-rentow-

nosc-kontraktow
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pytanie o jej sens w okresie krótszym ni˝ rok na gruncie
konkretnego stanu faktycznego. W obecnych realiach
jednak mo˝e mieç ona sens nawet przy umowach za-
wartych na okres poni˝ej 12 miesi´cy.

Podstawy waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy i za-
warcia aneksu z zamawiajàcym zawarte zosta∏y w art.
455 ust. 1 i 2 Pzp. Wy∏àcznie w oparciu o przes∏anki tam
zawarte wykonawca mo˝e liczyç na zmian´ wynagro-
dzenia, oczywiÊcie poza zmianami przewidzianymi
uprzednio w umowie, a wi´c poza art. 455 ust. 1 pkt 1
Pzp, o czym by∏a mowa wy˝ej.

Celem artyku∏u nie jest omówienie wszystkich przes∏a-
nek art. 455 ust. 1 i 2 Pzp, ale wskazanie tych najopty-
malniejszych i dajàcych najwi´ksze szanse na zwi´k-
szenie wynagrodzenia wykonawcy. Za takie nale˝y
uznaç, poza art. 455 ust. 1 pkt 1, równie˝ art. 455
ust. 1 pkt 4.

ROZWIÑZANIA WALORYZACYJNE
– ART. 455 UST. 1 PKT 4

Art. 455 ust. 1 pkt 4 Pzp jest odpowiednikiem art.
144 ust. 1 pkt 3 Pzp z 2004 r.4, który znajduje jeszcze
zastosowanie dla kontraktów publicznych zawar-
tych przed zmianà przepisów o zamówieniach
w 2019 r.

Przes∏anka ta dopuszcza zmian´ wynagrodzenia, je˝eli
(a) koniecznoÊç zmiany umowy spowodowana jest oko-
licznoÊciami, których zamawiajàcy, dzia∏ajàc z nale˝ytà
starannoÊcià, nie móg∏ przewidzieç, (b) zmiana nie mo-
dyfikuje ogólnego charakteru umowy (c) a wzrost ceny
spowodowany ka˝dà kolejnà zmianà nie przekracza 50%
wartoÊci pierwotnej umowy.

Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawodawca do-
puÊci∏ wi´c dokonywanie w umowie zmian koniecz-
nych na skutek wystàpienia okolicznoÊci nieprzewi-
dywalnych.

Niemo˝liwe do przewidzenia okolicznoÊci to takie, któ-
rych nie mo˝na by∏o przewidzieç pomimo odpowiednio
starannego przygotowania pierwotnego post´powania
o udzielenie zamówienia przez instytucj´ zamawiajàcà,
z uwzgl´dnieniem dost´pnych jej Êrodków, charakteru

i cech tego konkretnego projektu, dobrych praktyk
w danej dziedzinie oraz koniecznoÊci zagwarantowania
odpowiedniej relacji pomi´dzy zasobami wykorzystany-
mi na przygotowanie post´powania, a jego przewidy-
walnà wartoÊcià.

NieprzewidywalnoÊç wià˝e si´ z zachowaniem nale˝ytej
starannoÊci, tj. starannoÊci przyj´tej w stosunkach dane-
go rodzaju (art. 355 § 1 i 2 Kc).5 NieprzewidywalnoÊç nie
mo˝e byç uto˝samiana z wiedzà zamawiajàcego o fak-
tach lub zjawiskach, które mogà spowodowaç zmian´.
Nale˝y jà oceniaç jako prawdopodobieƒstwo wystàpie-
nia zdarzenia, które mo˝e doprowadziç do koniecznoÊci
zmiany umowy.6

Nieprzewidywalne sà zjawiska losowe i niezale˝ne od
zamawiajàcego, tj. zdarzenia o charakterze przysz∏ym,
nieprzewidzianym, nag∏ym i niezale˝nym od woli za-
mawiajàcego, a tak˝e zdarzenia wykraczajàce poza nor-
malne warunki ˝ycia gospodarczego i spo∏ecznego. Oko-
licznoÊci, których zamawiajàcy, dzia∏ajàc z nale˝ytà sta-
rannoÊcià, nie móg∏ przewidzieç, to równie˝ sytuacje
wynikajàce z zachowania osób trzecich.7
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4 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieƒ publicznych

(t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843).
5 Wyrok Sàdu Najwy˝szego z dnia 23.10.2003 r., V CK 311/02:

„Przepis art. 355 § 1 Kc stawia d∏u˝nikowi wymaganie wykonywa-

nia zobowiàzania z nale˝ytà starannoÊcià, to jest starannoÊcià ogól-

nie wymaganà w stosunkach danego rodzaju. Wzorzec nale˝ytej

starannoÊci ma charakter obiektywny (...)”. Do oceny, czy zama-

wiajàcy zachowa∏ nale˝ytà starannoÊç mo˝liwe jest zastosowanie

wzorca wyra˝onego w przywo∏anym wczeÊniej motywie 109 pre-

ambu∏y dyrektywy 2014/24/UE, który wskazuje, ˝e odpowiednio

staranne przygotowanie pierwotnego post´powania o udzielenie

zamówienia, nast´puje „z uwzgl´dnieniem dost´pnych Êrodków,

charakteru i cech tego konkretnego projektu, dobrych praktyk

w danej dziedzinie oraz koniecznoÊci zagwarantowania odpo-

wiedniej relacji pomi´dzy zasobami wykorzystanymi na przygoto-

wanie post´powania a jego przewidywalnà wartoÊcià”.
6 Wyroku Sàdu Najwy˝szego z dnia 23.10.2003 r., sygn. Akt: V CK

311/02.
7 Uchwa∏a Krajowej Izby Odwo∏awczej z dnia 4.08.2017 r., KIO/KD

37/17. Uchwa∏a Krajowej Izby Odwo∏awczej KIO/KU 4/08 z dnia

9.09.2008 r. Wyrok Wojewódzkiego Sàdu Administracyjnego z dnia

29.05.2014 r., III SA/¸d 332/14.
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Nie jest uzasadnieniem dla zastosowania omawia-
nej przes∏anki fakt, i˝ zamawiajàcy okolicznoÊci ta-
kiej jak inflacja, epidemia, wojna nie przewidzia∏, ale
˝e nie by∏ w stanie ich przewidzieç – tak Krajowa
Izba Odwo∏awcza w wyroku z dnia 5 paêdziernika
2016 r., KIO/KD 59/16.

UZP w opinii, pn.: „DopuszczalnoÊç zmiany umowy
o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.
144 ust. 1 pkt 1, 3 i 6 Pzp”, wskaza∏: „Ustalenie to po-
winno prowadziç do wniosku, i˝ zamawiajàcy przygoto-
wujàc si´ do wszcz´cia post´powania przeanalizowa∏
swoje potrzeby w zakresie przedmiotu Êwiadczenia jego
zakresu oraz warunków realizacji. OkolicznoÊci skutku-
jàce koniecznoÊcià wprowadzenia zmian do umowy
o wykonanie zamówienia publicznego, z powo∏aniem si´
na ww. przes∏ank´, muszà mieç charakter przekraczajà-
cy standardowe ryzyka zwiàzane z realizacjà kontraktu
o okreÊlonym charakterze. (...) Niemo˝noÊç przewidze-
nia okolicznoÊci powodujàcych koniecznoÊç zmiany
umowy powinna byç oceniana tak˝e z uwzgl´dnieniem
profesjonalnego charakteru dzia∏alnoÊci konkretnego
zamawiajàcego oraz wykonawcy, b´dàcego – co do zasa-
dy – przedsi´biorcà. W ocenie Urz´du Zamówieƒ Pu-
blicznych co do zasady za okolicznoÊci niemo˝liwe do
przewidzenia mogà byç jednak uznane m.in. zjawiska
gospodarcze zewn´trzne w stosunku do stron umowy
i w pe∏ni od nich niezale˝ne, jak na przyk∏ad: gwa∏tow-
na dekoniunktura, ograniczenie dost´pnoÊci surowców,
istotny wzrost cen materia∏ów. (…). Nale˝y jednak pod-
kreÊliç, i˝ wskazane przyk∏adowe okolicznoÊci uzasad-
niajàce dokonanie zmiany umowy, tj. gwa∏towna deko-
niunktura, ograniczenie dost´pnoÊci surowców, istotny
wzrost cen materia∏ów muszà mieç charakter na tyle
nadzwyczajny, ˝e zamawiajàcy dochowujàc nale˝ytej
starannoÊci nie móg∏ obiektywnie przewidzieç ich zaist-
nienia lub skali ich zaistnienia”.8

Zmiana umowy nie mo˝e modyfikowaç charakteru
ca∏ego zamówienia, na przyk∏ad przez zastàpienie
zamawianych robót budowlanych, dostaw lub
us∏ug innym przedmiotem zamówienia lub przez
ca∏kowità zmian´ rodzaju zamówienia.

Co istotne, art. 455 ust. 1 pkt 4 Pzp nie zawiera ograni-
czeƒ co do przedmiotu zmiany, co oznacza, ˝e koniecz-
noÊç zmiany mo˝e skutkowaç jakàkolwiek rodzajowo

zmianà, nie wy∏àczajàc zmiany wynagrodzenia wyko-
nawcy, w tym, np. wysokoÊci progu waloryzacji wyna-
grodzenia.

Ustawodawca wprowadza jednak limit wartoÊci doko-
nywanej zmiany - zmiana nie mo˝e przekraczaç 50 %
wartoÊci zamówienia okreÊlonej pierwotnie w umowie.
Warto przy tym pami´taç, ˝e chodzi o wartoÊç ka˝dej ko-
lejnej zmiany danego kontraktu, a nie ogólnà wartoÊç
zmian dokonywanà na tej podstawie na danym kontr-
akcie. Na marginesie, zmiana dokonana w oparciu
o omawianà przes∏ank´ generuje obowiàzek umieszcze-
nia og∏oszenia o zmianie w Biuletynie Zamówieƒ Pu-
blicznych lub przekazanie go do Urz´du Publikacji Unii
Europejskiej.

INFLACJA

Inflacj´ na obecnym poziomie w Polsce (16,1%
w sierpniu 2022 r.) mo˝na traktowaç jak si∏´ wy˝-
szà, oczywiÊcie z uwzgl´dnieniem okolicznoÊci da-
nej umowy.

Cechy si∏y wy˝szej zosta∏y wypracowane przez dotych-
czasowe orzecznictwo oraz doktryn´. Si∏a wy˝sza to
przyczyna sprawcza zdarzenia o charakterze przypadko-
wym lub naturalnym (˝ywio∏owym), nie do unikni´cia,
nad którym cz∏owiek nie panuje albo inaczej zdarzenie,
którego nie mo˝na przewidzieç, ani któremu nie mo˝na
zapobiec.9

Sàd Najwy˝szy w wyroku z dnia 20 listopada 2008 r.,
III CSK 184/08, stwierdzi∏: „Niewàtpliwie gwa∏towny
wzrost cen materia∏ów i us∏ug budowlanych po d∏ugim,
blisko 10-letnim okresie ich stabilizacji mo˝e byç uzna-

www.zamowieniapublicznedoradca.pl

8 https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opi-

nie-archiwalne/opinie-dotyczace-ustawy-pzp/umowa-w-sprawie-za-

mowienia-publicznego/dopuszczalnosc-zmiany-umowy-o-udziele-

nie-zamowienia-publicznego.
9 Tak równie˝: uchwa∏a Sàdu Najwy˝szego z dnia 13.12.2007 r., III

CZP 100/07, wyrok Sàdu Najwy˝szego z dnia 16.09.2011 r., IV CSK

77/11; wyrok Sàdu Najwy˝szego z dnia 8.03.2012 r., V CSK 165/11;

uchwa∏a Sàdu Najwy˝szego z dnia 26.10.2007 r., III CZP 30/07, po-

stanowienie Sàdu Najwy˝szego z dnia 29.08.2013 r., I CSK 716/12,

wyrok Sàdu Najwy˝szego z dnia 29.09.2017 r., VCSK 642/16.
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ny za nieprzewidywalnà – w chwili zawierania umowy –
okolicznoÊç uzasadniajàcà zmian´ wynagrodzenia ry-
cza∏towego okreÊlonego w umowie (…)”.

Skoro inflacj´ mo˝na uznaç za si∏´ wy˝szà, to jest
ona równie˝ okolicznoÊcià nieprzewidywalnà w ro-
zumieniu art. 455 ust. 1 pkt 4 Pzp.

Potwierdza to opinia Prokuratorii Generalnej Rzeczypo-
spolitej Polskiej z lipca 2022 r.: „Zmiana umowy z uwa-
gi na nadzwyczajny wzrost cen (waloryzacja wynagro-
dzenia) – podstawowe zagadnienia”. Zwraca uwag´, i˝
mamy do czynienia ze zjawiskami trudnymi lub nawet
niemo˝liwymi do przewidzenia, a majàcymi przemo˝ny
wp∏yw na procesy gospodarcze i wskazuje na konflikt
zbrojny, pandemi´ czy w∏aÊnie inflacj´. Utwierdza to
zatem w przekonaniu, ˝e majàcà miejsce aktualnie in-
flacj´, na tak wysokim poziomie, mo˝na uznaç za si∏´
wy˝szà.10

Ta sama opinia wprost dopuszcza mo˝liwoÊç zmia-
ny umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 Pzp
z uwagi na obecne nieprzewidywalne zmiany cen
materia∏ów i robót budowlanych.

Zdaniem Prokuratorii Generalnej: „(…) nadzwyczajny
wzrost cen, spowodowany okolicznoÊciami zewn´trzny-
mi, których przewidzenie by∏o obiektywnie ma∏o praw-
dopodobne (np. wybuch epidemii, konflikt zbrojny itp.),
a przez to wykraczajàcy poza zwyk∏e ryzyko kontrakto-
we wykonawcy, uzasadnia zmian´ umowy (…).”

Istotne jest, ˝e wskazana opinia wprost dopuszcza
zmian´ progu waloryzacji umowy: „(…) waloryzacja
mo˝e nastàpiç w przypadkach, gdy: (…) (ii) w zakresie,
w jakim waloryzacja na podstawie klauzuli waloryza-
cyjnej zawartej w umowie w dotychczasowym brzmie-
niu jest niewystarczajàca. (…) Zmiana umowy, stano-
wiàca skutek nieprzewidywalnego, nadzwyczajnego
wzrostu cen, mo˝e polegaç nie tylko na jednorazowym
podwy˝szeniu wynagrodzenia, rekompensujàcym ju˝
zaistnia∏e skutki tego wzrostu. Mo˝liwe jest równie˝ do-
konanie zmiany umowy polegajàcej na wprowadzeniu
do umowy klauzuli waloryzacyjnej (nowej lub modyfi-
kujàcej stare postanowienia umowy), przewidujàcej cy-
klicznà waloryzacj´ wynagrodzenia. (…). Zmiana umo-
wy mo˝e przybraç form´ (…) zmiany dotychczasowej

klauzuli, np. przez podwy˝szenie wczeÊniej przyj´tego
limitu waloryzacji.”

WOJNA

Wojn´ na Ukrainie równie˝ mo˝na uznaç za si∏´
wy˝szà w rozumieniu, o jakim mowa by∏a wy˝ej,
z uwzgl´dnieniem okolicznoÊci danej umowy. Tym
samym, równie˝ mieÊci si´ w poj´ciu okolicznoÊci
nieprzewidywalnych.

Jednoznacznie stanowi o tym opinia UZP, pn. „Dopusz-
czalnoÊç zmiany umowy w sprawie zamówienia publicz-
nego na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz art. 455
ust. 2 ustawy Pzp”11, która w swojej treÊci podsumowu-
je: „Konflikt zbrojny w Ukrainie oraz jego transgranicz-
ne, gospodarcze skutki, przejawiajàce si´ np. przerwa-
niem ∏aƒcucha dostaw, niedost´pnoÊcià materia∏ów,
wzrostem cen materia∏ów i kosztów robocizny, a tak˝e
wyjazdem z Polski pracowników b´dàcych obywatelami
Ukrainy, zakwalifikowaç mo˝na jako zewn´trzne zjawi-
sko, którego nie mo˝na by∏o przewidzieç, pomimo za-
chowania nale˝ytej starannoÊci i mieszczàce si´ w dys-
pozycji art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.”

Jak wspomniano wy˝ej, nie jest to prawo po-
wszechnie obowiàzujàce, jednak stanowi wytycz-
nà, którà pod uwag´ powinni braç wszyscy zama-
wiajàcy.

EPIDEMIA

Epidemia Covid-19 jest si∏à wy˝szà i mieÊci si´
w poj´ciu okolicznoÊci nieprzewidywalnych.

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiàza-
niach zwiàzanych z zapobieganiem, przeciwdzia∏aniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaênych
oraz wywo∏anych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz.U.
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z 2021, poz. 2095 ze zm., dalej: „ustawa Covidowa”)
w art. 15r wskaza∏a jako przes∏ank´ do zmiany umowy
w∏aÊnie epidemi´ Covid-19.

Tym samym ustawodawca, przewidujàc okolicznoÊci,
w jakich zamawiajàcy mo˝e dokonaç zmiany umowy
w sprawie zamówienia, wprowadzi∏ niejako z mocy pra-
wa przes∏ank´ odnoszàcà si´ do sytuacji nadzwyczaj-
nych (w∏aÊnie epidemii), których zamawiajàcy, dzia∏ajàc
z zachowaniem nale˝ytej starannoÊci, nie móg∏ przewi-
dzieç. Mo˝na wi´c uznaç, ˝e epidemia jest okolicznoÊcià,
której zamawiajàcy nie by∏ w stanie przewidzieç, a na
pewno jej skali, d∏ugoÊci trwania i skutków, nawet przy
zachowaniu nale˝ytej starannoÊci w rozumieniu art. 455
ust. 1 pkt 4 Pzp.

Potwierdza to opinia Prokuratorii Generalnej: „Zmiana
umowy z uwagi na nadzwyczajny wzrost cen (waloryza-
cja wynagrodzenia) – podstawowe zagadnienia” – zwra-
ca uwag´, i˝ mamy aktualnie do czynienia ze zjawiska-
mi trudnymi lub nawet niemo˝liwymi do przewidzenia,
a majàcymi przemo˝ny wp∏yw na procesy gospodarcze
i wskazuje na pandemi´ w tym zakresie. Utwierdza to
zatem w przekonaniu, ˝e majàcà miejsce aktualnie epi-
demi´, mo˝na uznaç za si∏´ wy˝szà.12

PODSUMOWANIE

Reasumujàc, wskazane wy˝ej. okolicznoÊci sà si∏à
wy˝szà i mieszczà si´ w dyspozycji art. 455 ust. 1

pkt 4 Pzp, oczywiÊcie z zastrze˝eniem, które w tym
wypadku jest zupe∏nie naturalne, tj. ˝e okolicznoÊci
te wywierajà faktyczny wp∏yw na kontrakt realizo-
wany w re˝imie publicznym.

Zmiana umowy dokonana na podstawie tego przepisu
i waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy z powodu wy-
st´pujàcych obecnie okolicznoÊci (wojna, epidemia, in-
flacja), wp∏ywajàca na wykonanie umowy o zamówienie
publiczne, nie narusza wi´c zasady uczciwej konkuren-
cji, równego traktowania wykonawców i proporcjonal-
noÊci – jako podstawowych zasad udzielenia zamówie-
nia publicznego.

Warto mieç na uwadze, ˝e specustawa waloryzacyj-
na mo˝e wprowadziç kolejne rozwiàzania umo˝li-
wiajàce waloryzacj´ wynagrodzenia wykonawców.

Zamawiajàcy posiadajà wi´c instrumenty, aby zalegali-
zowaç zmian´ wynagrodzenia wykonawcy i takie instru-
menty posiadali równie˝ przed zaistnieniem szczegól-
nych okolicznoÊci – z tym jednak wyjàtkiem, ˝e obecnie
ich skala jest na tyle rozleg∏a, i˝ dostrzega jà ca∏y rynek,
a wi´c ryzyko po stronie zamawiajàcego zakwestiono-
wania zmiany przez inne podmioty, znacznie zmala∏o.

12 Opinia Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej: „Zmiana

umowy z uwagi na nadzwyczajny wzrost cen (waloryzacja wynagro-

dzenia) – podstawowe zagadnienia”.
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