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Zakres zastosowania terminu „istotna zmiana”

Ujęcie przedmiotowe – termin „istotna zmiana” jako dotyczący:

• ogłoszenia o zamówieniu/konkursie

• dokumentów zamówienia (SWZ, OPiW, Regulamin konkursu)

• treści oferty

• umowy w sprawie zamówienia publicznego / umowy ramowej / umowy 
jednostkowej



Zakres zastosowania terminu „istotna zmiana” (2)

Ujęcie czasowe/proceduralne – termin „istotna zmiana” znajduje
zastosowanie:

 podczas przygotowywania postępowania – przesłanka warunkująca
zastosowanie trybu negocjacji bez ogłoszenia i zamówienia z wolnej ręki

 (art. 209 ust. 1 pkt 1 . art. 214 ust. 1 pkt 6, art. 301 ust. 1 pkt 2 i art. 305
pkt 2, art. 388 pkt 2 lit. d) – (...) a pierwotne warunki zamówienia nie
zostały w istotne sposób zmienione

 w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – a dot.
ogłoszenia, dokumentów zamówienia, treści oferty

 na etapie realizacyjnym w zakresie zmiany umowy



Zakres zastosowania terminu „istotna zmiana” (3)

Ujęcie wynikowe – termin „istotna zmiana” jako rezultat:

 oceny istotności zmiany przeprowadzonej przez zamawiającego

 zdarzeń zewnętrznych niezależnych od zamawiającego, a wpływających
na przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 istotna zmiana cen rynkowych jako przesłanka wszczęcia procedury
badania w kierunku rażąco niskiej ceny (art. 224 ust. 2 pkt 2)

 Istotna zmiana okoliczności jako przesłanka unieważnienia postępowania

(art. 255 pkt 5)



Rozumienie terminu „istotna zmiana”

Wg słownika języka polskiego:

• zmiana – ‘zastąpienie czegoś czymś, rezultat zastąpienia czegoś czymś, 
modyfikacja’;

• istotna – ‘znacząca, kluczowa, doniosła’.

Stosując reguły wykładni językowej – termin „istotna zmiana” należy rozumieć 
jako znaczącą zmianę stanu rzeczy (na gruncie pzp – warunków zamówienia, 
dokumentów zamówienia, treści oferty itp.) 



Rozumienie terminu „istotna zmiana” (2)

Motyw 81 dyrektywy klasycznej

„Należy doprecyzować, że potrzeba zapewnienia wykonawcom czasu
wystarczającego na sporządzenie dopuszczalnych ofert może spowodować
konieczność wydłużenia pierwotnie ustalonych terminów. Tak byłoby
w szczególności w przypadku wprowadzenia istotnych zmian w dokumentach
zamówienia. Należy również uściślić, że w takiej sytuacji istotne zmiany
należy rozumieć jako obejmujące zmiany, w szczególności w specyfikacjach
technicznych, w odniesieniu do których wykonawcy potrzebowaliby
dodatkowego czasu na ich zrozumienie i odpowiednią reakcję”.



„Istotna zmiana” prawnie niedopuszczalna

Stanowisko doktryny

W ślad za uzasadnieniem do projektu pzp należy stwierdzić, że przykładem
niedopuszczalnej zmiany jest w szczególności zwiększenie zakresu
zamówienia np.:

- dodanie części zamówienia (tzw. pakietu),

- zmiana rodzaju zamówienia (np. z dostawy na usługi),

- zmiana charakteru zamówienia (np. z leasingu na sprzedaż).

UZP, Prawo zamówień publicznych. Komentarz,

red. H. Nowak, M. Winiarz, Warszawa 2021, str. 495, teza 7.



„Istotna zmiana ” prawnie niedopuszczalna (2)

Dyrektywa klasyczna

„Motyw 81 (...) należy jednak wyjaśnić, że zmiany te nie powinny być na tyle istotne,
by umożliwić dopuszczenie innych kandydatów niż kandydaci pierwotnie
zakwalifikowani lub by zainteresować postępowaniem o udzielenie zamówienia
dodatkowych uczestników”.

„Motyw 109 (...) nie może to jednak mieć zastosowania w sytuacjach, w których
modyfikacja powoduje zmianę charakteru całego zamówienia, na przykład przez
zastąpienie zamawianych robót budowlanych, dostaw lub usług innym przedmiotem
zamówienia lub przez całkowitą zmianę rodzaju zamówienia, ponieważ w takiej
sytuacji można zakładać hipotetyczny wpływ na wynik”.



Reguły wiążące zamawiającego przy ocenie
istotności zmiany

 Ocena istotności zmiany powinna być zawsze zindywidualizowna,
tj. prowadzona w odniesieniu do realiów danego stanu faktycznego

 Ocena ta musi respektować sposób oddziaływania zmiany na zasady:
równego taktowania wykonawców, uczciwej konkurencji w postępowaniu
i przejrzystości



Zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu

Zamówienie klasyczne w procedurze unijnej – art. 90 ust. 2 i 3 pzp

• W przypadku gdy zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu są istotne dla
sporządzenia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo
ofert, zamawiający przedłuża odpowiednio termin składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert
o czas niezbędny na ich przygotowanie.

• W przypadku gdy zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu istotnie
zmieniają charakter zamówienia w porównaniu z pierwotnie
określonym, w szczególności znacznie zmieniają zakres zamówienia,
zamawiający unieważnia postępowania na podstawie art. 256.

Odesłania do w/w zapisów: zamówienia sektorowe (art. 362 pkt 1 pzp); konkurs (art. 340 ust. 2);
postępowanie w przedmiocie umowy ramowej – art. 311 ust. 1 pkt 1 pzp; zamówienia z dziedziny
obronności i bezpieczeństawa (art. 395 ust. 1 pkt 1 lit. a)



Zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu (2)

Zamówienie klasyczne w procedurze krajowej – art. 271 ust. 2 i 3 pzp

• 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.

• 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.

Odesłania do w/w zapisów: konkurs (art. 340 ust. 2) ; postępowanie w przedmiocie umowy ramowej
– art. 311 ust. 1 pkt 2 pzp



Zmiany o charakterze istotnym w treści ogłoszenia 
o zamówieniu a obowiązki zamawiającego

• Obligatoryjne przedłużenie terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu / ofert / prac konkursowych lub opracowań
studialnych

• Obowiązkowa publikacja „ogłoszenia zmieniającego”



Zmiany treści dokumentów zamówienia

zamówienie klasyczne w trybie przetargu nieograniczonego – art. 137 ust. 6 i 7

• W przypadku gdy zmiany treści SWZ są istotne dla sporządzenia oferty
lub wymagają od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się
ze zmianą SWZ i przygotowanie ofert, zamawiający przedłuża termin
składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą SWZ
i przygotowanie oferty. Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się.

• W przypadku gdy zmiany treści SWZ prowadziłyby do istotnej zmiany
charakteru zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonym,
w szczególności prowadziłyby do znacznej zmiany zakresu zamówienia,
zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 256.

odesłanie do w/w przepisów: konkurs (art. 342 ust. 4); zamówienia sektorowe (art. 378 ust. 1)



Zmiany treści dokumentów zamówienia (2)

zamówienie klasyczne w trybie przetargu ograniczonego – art. 143 ust. 1, 4 i 5

• Do wyjaśnień oraz zmian treści SWZ, w zakresie niezbędnym do złożenia
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odpowiednio
stosuje się przepisy art. 135 ust. 1 i 6, art. 136 i art. 137, z uwzględnieniem
ust. 2‒5.

• Niedopuszczalne jest dokonywanie zmian treści SWZ po upływie terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, które
prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

• W przypadku gdy wyjaśnienia lub zmiany treści SWZ są istotne dla
sporządzenia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
wymagają od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze
zmianą SWZ i przygotowanie wniosków, zamawiający przedłuża termin ich
składania.

odesłanie do w/w przepisów : konkurs ( art. 342 ust.4 ); zamówienia sektorowe ( art. 378 ust.1)



Zmiany treści dokumentów zamówienia (3)

Zamówienie klasyczne w trybie przetargu ograniczonego – art. 150 ust. 2 pzp

Do wyjaśnień oraz zmian treści SWZ, w zakresie niezbędnym do złożenia
oferty, odpowiednio stosuje się przepisy art. 135, art. 136, art. 137 ust. 1–3
i ust. 6 zdanie pierwsze oraz art. 143 ust. 4.

Pozostałe tryby udzielania zamówień, z wyłączeniem trybu zamówienia
z wolnej ręki – odpowiednie stosowanie przepisów art. 137 i 143;

Zakres zastosowania przepisów właściwych dla przetargu nieograniczonego lub ograniczonego dot. zmian treści
dokumentow zamówienia wskazują:

1/ art. 157 i art. 167 ust. 4 – negocjacje z ogłoszeniem; 2/ art. 175 i art. 185 ust. 3 – dialog konkurencyjny;
3/ art. 192 ust. 4 i art. 203 ust. 4 – partnerstwo innowacyjne; 4/ art. 212 ust. 5 – negocjacje bez ogłoszenia



Zmiany treści dokumentów zamówienia (4)

Zamówienie klasyczne w trybie podstawowym – art. 286 ust. 3 i 4 pzp

• W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty
lub wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze
zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, zamawiający przedłuża termin
składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie.

• W przypadku gdy zmiana treści opisu potrzeb i wymagań jest istotna
dla sporządzenia ofert podlegających negocjacjom (...) zamawiający
przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie.



Zmiany treści dokumentów zamówienia (5)

Zamówienie klasyczne w trybie podstawowym z obowiązkowymi
negocjacjami (wariant III):

• art. 292 ust. 2 pzp– zakaz zamieszczania w SWZ postanowień
prowadzących do zmiany istotnych elementów treści ogłoszenia
o zamówienia

• art. 295 ust.4 pzp – do zmian SWZ stosuje się odpowiednio art. 286 ust. 3

Zamówienie klasyczne w postępowaniu krajowym w innych trybach:

• partnerstwo innowacyjne – zmiany treści OPiW wg reguł właściwych dla
tego trybu w procedurze unijnej

• negocjacje bez ogłoszenia – odesłanie do art. 286 ust. 3 pzp

(art. 303 ust. 2 pzp)  



Istotne zmiany w treści oferty

Art. 223 ust. 2 pkt 3 pzp

Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności 
oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści 
oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona.



Istotne zmiany w treści oferty (2)

Wytyczne do oceny istotności zmiany treści oferty:

 zakaz stosowania wykładni rozszerzającej;

 ocena istotności zmiany w treści oferty winna być dokonywana;
indywidualnie na tle konkretnego stanu faktycznego;

 istotna zmiana treści oferty to znacząca zmiana oświadczenia woli
wykonawcy;

 sposób dokonania poprawy wynika z innych elementów oferty;

 poprawa co do zasady możliwa bez udziału wykonawcy;

 przy ocenie istotności zmiany należy uwzględniać zakres zmian, przedmiot
zamówienia i całość oferty (vide: wyrok SO w Krakowie z dnia 23 kwietnia
2009 r., XII Ga 102/09).



Istotne zmiany w treści oferty (3)

Dialog konkurencyjny – art. 187 i 188 pzp

• W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców
uszczegółowienia, wyjaśnienia i ulepszenia treści ofert oraz przedstawienia
informacji dodatkowych, z tym że niedopuszczalne jest dokonywanie istotnych
zmian w treści ofert oraz zmian wymagań zawartych w opisie potrzeb i wymagań
lub SWZ.

• Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty może, w celu potwierdzenia
zobowiązań finansowych lub innych warunków zawartych w ofercie, negocjować
z wykonawcą, którego oferta została najwyżej oceniona, ostateczne warunki
umowy, o ile nie skutkuje to zmianami istotnych elementów oferty lub zmianami
potrzeb i wymagań określonych w ogłoszeniu o zamówieniu lub w opisie potrzeb
i wymagań ani nie prowadzi do zakłócenia konkurencji lub nierównego traktowania
wykonawców.



Istotna zmiana umowy

Art. 454. ust. 1.

Istotna zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego
postępowania o udzielenie zamówienia.

• odpowiednik art. 72 dyrektywy klasycznej i art. 89 dyrektywy sektorowej;

• zasada wypracowana w orzecznictwie TSUE, vide: wyrok z 5 października
2000r. w sprawie C-337/98 Komisja WE przeciwko Republice Francuskiej;
wyrok z 19 czerwca 2008r. w sprawie C-454/06 Nachrichtenadentur GmbH
przeciwko Republik Osterreich.



Istotna zmiana umowy (2)

Zmiana umowy jest istotna, jeżeli powoduje, że charakter umowy zmienia się
w sposób istotny w stosunku do pierwotnej umowy

W szczególności jest zmianą istotną jeżeli:

• 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;

• narusza równowagę ekonomiczną stron umowy na korzyść wykonawcy, w sposób
nieprzewidziany w pierwotnej umowie;

• w sposób znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań
wynikający z umowy;

• polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia,
nowym wykonawcą w przypadkach innych, niż wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 2,
art. 454. ust. 2 pzp.



Istotna zmiana umowy (3)

Umowa ramowa. Umowa jednostkowa 

 Do umów ramowych stosuje się przepisy działu VII (art. 311 ust. 2 pzp)

 Zamawiający udzielając zamówienia, nie może dokonywać istotnych zmian 
warunków zamówienia określonych w umowie ramowej (art. 312 ust. 2 pzp)

 Istotne warunki zamówienia z umowy ramowej – odpowiednie stosowanie 
art. 454 ust. 2 (istotna zmian umowy)



Istotna zmiana umowy (4)

Motyw 107 dyrektywy klasycznej

Niezbędne jest doprecyzowanie warunków, w jakich modyfikacje umowy
w trakcie jej realizacji wymagają przeprowadzenia nowego postępowania
o udzielenie zamówienia, z uwzględnieniem stosownego orzecznictwa
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Nowe postępowanie o udzielenie zamówienia wymagane jest w przypadku
istotnych zmian w pierwotnej umowie, w szczególności w odniesieniu do
zakresu i treści wzajemnych praw i obowiązków stron, w tym podziału praw
własności intelektualnej.

Zmiany te wskazują na zamiar stron dotyczący renegocjacji istotnych
warunków tej umowy. Ma to miejsce szczególnie w sytuacji, gdy zmienione
warunki miałyby wpływ na wynik postępowania, gdyby zostały
uwzględnione w pierwotnym postępowaniu.



Istotna zmiana zamówienia – wyrok TSUE z 19 czerwca 
2008 r. w sprawie C-454/06 Nachrichtenadentur GmbH 

przeciwko Republik Osterreich

 Zmiana zamówienia publicznego w czasie jego trwania może być uznana za istotną,
jeżeli wprowadza ona warunki, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej
procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innych oferentów
niż ci, którzy zostali pierwotnie dopuszczeni lub umożliwiłyby dopuszczenie innej
oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona.

 Podobnie, zmiana pierwotnego zamówienia może zostać uznana za istotną, jeżeli w
sposób znaczący poszerza zamówienie o usługi, które pierwotnie nie były w nim
przewidziane.

 Zmiana zamówienia może zostać uznana za istotną również wówczas, gdy
modyfikuje ona równowagę ekonomiczną umowy na korzyść usługodawcy
w sposób, który nie był przewidziany w postanowieniach pierwotnego
zamówienia.



Istotna zmiana zamówienia –
Wyrok TSUE z 7 września 2016 r. w sprawie C-549/14 

„(...) nie można wprowadzić istotnej zmiany do udzielonego już zamówienia
publicznego nie wszczynając przy tym nowej procedury udzielania zamówień
nawet wówczas, gdy ta zmiana stanowi, obiektywnie rzecz biorąc, rodzaj
ugody obejmującej obopólne zrzeczenie się przez jej obie strony pewnych
uprawnień, mające na celu zakończenie sporu, którego wynik jest niepewny,
a który powstał wskutek trudności związanych z wykonaniem tego
zamówienia. Inaczej byłoby tylko wówczas, gdyby w dokumentacji tego
zamówienia przewidziane zostałoby uprawnienie do dostosowania, już
po jego udzieleniu, jego pewnych, nawet istotnych, warunków, a także
– szczegółowe warunki wykonania tego uprawnienia”.



Istotna zmiana umowy
– wybrane orzecznictwo krajowe

 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 24 stycznia 2018 r. (III SA/Wr 680/17)

„(...) dopiero ustalenie, że w danym postępowaniu prolongata terminu
realizacji zamówienia mogła rzeczywiście wpłynąć na przebieg i wynik
postepowania przetargowego, dawało podstawy do przyjęcia, że zmiany
wprowadzone w tym zakresie w umowie (w stosunku do oferty) miały
charakter istotny”.

 Podobnie – uchwała KIO z dnia 25 maja 2020 (KIO/KD 21/20)



Następstwa prawne dokonania zmiany umowy 
z naruszeniem art. 454

• uprawnienie zamawiającego do odstąpienia od umowy 

(art. 456 ust. 1 pkt 2 lit. a pzp)

• zmiana umowy podlega unieważnieniu (art. 458 pzp)

• legitymacja procesowa Prezesa UZP do wytoczenia powództwa
o unieważnienie zmiany umowy (art. 459 ust. 1 pkt 1 pzp) 



Dziękuję za uwagę


