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Zmiana prawa, a obowiązki i uprawnienia stron 
umowy w sprawie zamówienia publicznego  
W dniu 31 marca 2020 r. weszły w życie przepisy ustawy z 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o 
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568). Ustawa ta potocznie nazywana „Tarczą antykryzysową” 
w art. 1 pkt 14 w zakresie dodawanego art. 15r. ust. 1 i 2, wprowadza po stronie wykonawców 
umów w sprawie zamówienia publicznego obowiązek niezwłocznego poinformowania drugiej 
strony umowy o wpływie okoliczności związanej z wystąpieniem COVID-19 na należyte 
wykonanie tej umowy, „o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić”.  

Co szczególnie istotne, dla wykazania wpływu okoliczności związanej z wystąpieniem COVID-19 
na należyte wykonanie umowy w sprawie zamówienia publicznego, ustawodawca przewidział 
obowiązek złożenia stosownych oświadczeń lub dokumentów, które stanowić mają podstawę 
do sporządzenia przez drugą stronę umowy swojego stanowiska w przedmiotowej sprawie tj. 
przyznania lub odrzucenia otrzymanego powiadomienia o wpływie okoliczności związanej z 
wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie konkretnej umowy w sprawie zamówienia 
publicznego tak co do zasady, jak również dla możliwości określenia wymiaru tego wpływu tj. 
ilości dni ewentualnego przedłużenia terminu końcowego/terminów pośrednich tzw. kamieni 
milowych lub wysokości dodatkowej płatności z tytułu wzrostu kosztów wykonania umowy. 
Stanowisko takie Zamawiający będzie zobowiązany przedstawić w terminie 14 dni od otrzymania 
stosownych oświadczeń lub dokumentów, które przekazane zostaną przez Wykonawcę w trybie 
art. 15r. ust. 1 oraz ust. 2, przy czym termin ten będzie liczony od dnia przedłożenia ostatnich 
dokumentów.  

Na podstawie dyspozycji art. 15r. ust. 4, Zamawiający po uprzednim stwierdzeniu, że okoliczności 
związane z wystąpieniem COVID-19, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, 
może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 
3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w szczególności przez:  

● zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania 
umowy lub jej części;  

● zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych;  

● zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia 
wykonawcy – o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie 
przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy. 
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Sposoby dokumentowania wpływu okoliczności 
związanej z wystąpieniem COVID-19 na należyte 
wykonanie umowy w sprawie zamówienia 
publicznego   
Zgodnie z dyspozycją art. 1 pkt 14 w zakresie dodawanego art. 15r. ust. 1 ustawy z 31.03.2020 r., 
strona umowy w sprawie zamówienia publicznego potwierdza wpływ okoliczności związanej z 
wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, dołączając do swojego wystąpienia 
stosowne oświadczenia lub dokumenty, które mogą w szczególności dotyczyć:  

● nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej 
podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji 
zamówienia; 

● decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego 
upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z 
przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia 
określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;  

● poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów 
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2;  

● wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w 
dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;  

● okoliczności, o których mowa w pkt 1–4, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy.  

Ustosunkowując się do w/w zapisów należy w pierwszej kolejności podkreślić, iż katalog 
okoliczności wyszczególniony w art. 15r. ust. 1 ustawy z 31.03.2020 r., nie jest katalogiem 
zamkniętym. Do szczególnie istotnych okoliczności w nim zawartych z punktu widzenia 
organizacji procesu budowlanego, jak również struktury kosztów w budowlanych 
przedsięwzięciach inwestycyjnych, należy natomiast z pewnością zaliczyć nieobecności 
pracowników oraz wstrzymanie ewentualnych dostaw materiałów, czy trudności w dostępie do 
sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych. Okoliczności te związane są bowiem z 
ograniczeniami w dostępie do czynników produkcji, co wpływać również może w sposób istotny 
na opóźnienia w realizacji robót, jak również wzrost kosztów bezpośrednich R,M,S robót 
budowlanych z tytułu zakłóceń związanych z wystąpieniem COVID-19. Koszty bezpośrednie co 
do zasady cechuje również największy udział procentowy w strukturze kosztów budowlanych 
przedsięwzięć inwestycyjnych, natomiast każde wydłużenie terminu końcowego robót generuje 
po stronie Wykonawcy wzrost Kosztów Ogólnych Budowy oraz Kosztów Zarządu, czyli tzw. 
kosztów pośrednich. W przypadku realizacji robót budowlanych siłami własnymi, wydłużenie 
terminu końcowego robót może generować również po stronie Wykonawcy wzrost kosztów 
bezpośrednich. Podobne skutki będą występować także w przypadku tymczasowego 
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zawieszenia wykonywania robót lub ich części, w którym to okresie Wykonawca zmuszony 
będzie w dalszym ciągu ponosić określone rodzaje kosztów, związanych z pozostawaniem w tzw. 
stanie gotowości.  

Niezależnie od okoliczności wprost wyszczególnionych w art. 15r. ust. 1 ustawy z 31.03.2020 r., 
do okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 i mających wpływ na należyte wykonanie 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, powinno również zaliczać się, okoliczności 
bezpośrednio związane z:  

● koniecznością przejścia przez pracowników lub osób świadczących pracę za 
wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby 
uczestniczyć w realizacji zamówienia na system tzw. pracy zdalnej;  
W przypadku Wykonawców usług inżynierskich (projektowania i nadzoru) większa część 
kosztów realizacyjnych niż w przypadku robót budowlanych wynika z kosztów personelu 
Wykonawcy. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii w związku 
z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz w wyniku obowiązku sprawowania osobistej 
opieki nad dziećmi, przejście na system tzw. pracy zdalnej, cechuje się ogólnym spadkiem 
wydajności. Spadek wydajności skutkujący spowolnieniem w realizacji zaplanowanych 
działań może przełożyć się na powstawanie znaczących opóźnień w realizacji przedmiotu 
umowy lub jego części (np. prac projektowych w przypadku inwestycji realizowanych w 
formule „Projektuj i Buduj”).  

● ograniczenie pracy wielu urzędów;  

Wprowadzenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii doprowadziło w 
praktyce do znaczącego ograniczenia pracy wielu urzędów i tym samym skutkuje obecnie 
wydłużeniem lub wręcz wstrzymywaniem procedowania wszelkich decyzji 
administracyjnych, wydawania uzgodnień, czy innych istotnych dla procesu 
projektowego opinii.  

Odrębna kwestia dotyczy sposobu dokumentowania wpływu okoliczności związanej z 
wystąpieniem COVID-19 oraz wykazania tego wpływu na należyte wykonanie umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Nie wystarczające bowiem może okazać się podnoszenie kwestii 
wystąpienia samych okoliczności świadczących o takim wpływie, ale konieczne będzie również 
odpowiednie wykazanie i udokumentowanie tego wpływu. Powyższe kwestie wydają się 
oczywiste w kontekście literalnego brzmienia art. 15r. ust. 1 ustawy z 31.03.2020 r., w którym 
mówi się „o wpływie okoliczności”, przy czym zgodnie z dyspozycją art. 15r. ust. 4, dla uznania 
uprawnienia Wykonawcy do zmiany terminu wykonania umowy lub jej części, jak również zmiany 
wynagrodzenia wystarczające może okazać się wyłącznie wykazanie teoretycznego wpływu 
danej okoliczności na powyższe uprawnienia Wykonawcy, o czym świadczyć może stwierdzenie 
„mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy”.  

Z punktu widzenia uprawnienia Wykonawcy do żądania zmiany terminu wykonania 
umowy lub jej części powyższe stwierdzenie oznaczać może zatem, zielone światło dla 
wypracowania porozumienia stron w tej kwestii w oparciu o analizę terminową, sporządzoną 
przy zastosowaniu jednej z technik prospektywnych („patrz w przód”). Do technik 
prospektywnych zalicza się metody „Impacted As-Planned” i „Time Impact Analysis”. Istotnym 
aspektem przy wyborze odpowiedniej metody analizy terminowej będzie natomiast przede 
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wszystkim zakres materiałów bazowych, dostępny na potrzeby jej sporządzenia. Ponieważ co do 
zasady każda analiza terminowa sprowadza się ostatecznie do oceny wpływu poszczególnych 
Zdarzeń na założenia tzw. „Harmonogramu Bazowego”, dla prawidłowego udokumentowania 
samego Zdarzenia, Wykonawca powinien na bieżąco gromadzić materiał dowodowy 
umożliwiający w sposób rzetelny określić moment rozpoczęcia i zakończenia każdego Zdarzenia.                           
W przypadku zawieszenia przez Zamawiającego wykonywania przedmiotu umowy lub jego 
części powyższe zagadnienie będzie stosunkowo łatwe. Pewne problemy natury organizacyjnej 
mogą wystąpić w momencie kiedy do czynienia mamy z mniej „oczywistymi” przypadkami, 
takimi jak np. spadek wydajności, czy wstrzymanie jedynie części dostaw materiałów, czy 
ograniczony dostęp do sprzętu lub ograniczenia w realizacji usług transportowych. W takich 
przypadkach może okazać się, że zarówno samo gromadzenie odpowiedniej jakości materiału 
dowodowego, jak również odpowiednie podejście dla przeprowadzenia szczegółowej analizy 
terminowej będzie jednak wymagało „szczególnej” wiedzy eksperckiej.  

Z kolei z punktu widzenia uprawnienia Wykonawcy do żądania zmiany wynagrodzenia, 
spowodowanego okolicznościami związanymi z wystąpieniem COVID-19, na uwagę zasługuje 
powiązanie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy ze zmianą zakresu świadczenia Wykonawcy, co 
wynika wprost z dyspozycji art. 15r. ust. 4 ustawy z 31.03.2020 r. Powiązanie takie z formalnego 
punktu widzenia może okazać się istotną przeszkodą w wypracowaniu porozumienia stron w 
kwestii zmiany wynagrodzenia w oparciu o powyższe przepisy, gdyż jak to zostało wyjaśnione 
powyżej, potencjalne skutki finansowe wystąpienia okoliczności związanej z wystąpieniem 
COVID-19 i mającej wpływ na należyte wykonanie umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
(polegającego na realizacji robót budowlanych, czy usług inżynierskich), wcale nie musi wiązać 
się ze zmianą zakresu świadczenia Wykonawcy. Niezależnie od powyższych ograniczeń, strony 
umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku wypracowania porozumienia w zakresie 
wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na uprawnienie Wykonawcy do 
żądania zmiany terminu wykonania umowy lub jej części, powinny również dążyć do 
porozumienia i w tym zakresie np. na podstawie stosownych zapisów kontraktowych. Należy 
bowiem zwrócić uwagę na fakt, iż zgodnie z dyspozycją art. 15r. ust. 5 ustawy z 31.03.2020 r., 
jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego zawiera postanowienia korzystniej kształtujące 
sytuację Wykonawcy, niż wynikałoby to z ust. 4, do zmiany umowy stosuje się te właśnie 
postanowienia.  

 

Zespół CCM  
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O firmie 
CCM Construction & Claims Management oferuje szeroki zakres usług doradczych, 
skierowanych do wszystkich uczestników procesu budowlanego na każdym etapie realizacji 
projektu. Dzięki bogatemu doświadczeniu oraz szerokiej wiedzy inżynierskiej swoich Ekspertów 
– Inżynierów Konsultantów, CCM świadczy swoje usługi eksperckie na najwyższym poziomie 
merytorycznym.   

Zakres usług świadczonych przez CCM na rzecz uczestników procesu budowlanego, obejmuje  
w szczególności:  doradztwo kontraktowe - Contract Management,  zarządzanie realizacją 
inwestycji – Project Management, administrowanie kontraktem - Contract Administration  
oraz zarządzanie roszczeniami – Claim Management.  

 

Sektory działania firmy 

Budownictwo kolejowe 
 

Budownictwo drogowe 
 

Budownictwo mostowe 
 

Budownictwo podziemne 
 

Lotniska 
 

Budownictwo kubaturowe 
 

Budownictwo energetyczne 
 

Budownictwo przemysłowe 
 

Budownictwo wodne 
 

 


