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Szanowny Panie Przewodniczący,
W odpowiedzi na pismo z dnia 22 marca 2021 r., dotyczące interpretacji art. 436 pkt 4
lit. b ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz.
2019 ze zm.), dalej zwanej: „ustawą Pzp” – uprzejmie wyjaśniam, co następuje.
W świetle art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Pzp, umowa o zamówienie publiczne, zawierana
na okres dłuższy niż 12 miesięcy musi zawierać postanowienia określające w szczególności
zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku
od towarów i usług oraz podatku akcyzowego oraz 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
2018r. o pracowniczych planach kapitałowych ‒ jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty
wykonania zamówienia przez wykonawcę.
W tym kontekście należy wskazać, iż zmiana treści art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Pzp,
wprowadzona względem dotychczas obowiązującego przepisu art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) ma charakter
redakcyjny i nie zmienia charakteru tworzonych na tej podstawie klauzul waloryzacyjnych.
Przywołany przepis nakłada na strony umowy zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy
obowiązek umieszczenia w jej treści klauzul dotyczących zmian wysokości wynagrodzenia
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należnego wykonawcy, związanych ze zmianą prawa o charakterze bezwzględnie
obowiązującym w zakresie podatku akcyzowego, podatku od towarów i usług minimalnego
wynagrodzenia oraz
składek odprowadzanych z tytułu zatrudnienia. Ratio legis
wprowadzonego przepisu jest możliwość uzyskania przez wykonawcę waloryzacji
wynagrodzenia uwzględniającej wzrost czynników, które wpływają na koszty realizacji
zamówienia publicznego objętego zawartą umową.
Kluczowe znaczenie w tym względzie ma zatem przewidzenie przez zamawiającego w
projektowanych postanowieniach umowy, odpowiednich zapisów spełniających wymogi
wynikające z ustawy. W myśl art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Pzp, zamawiający prowadzący
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego objęty został obowiązkiem określenia i
uwzględnienia w dokumentach zamówienia zasad, które staną się postawą jej modyfikacji w
określonym dyspozycją tego przepisu zakresie.
Klauzule dostosowawcze, dotyczące elementów wpływających na koszty wykonania
zamówienia publicznego, jakimi są w szczególności koszty związane z ponoszeniem obciążeń
publicznoprawnych oraz koszty towarzyszące zatrudnieniu pracowników, powinny
równoważyć konsekwencje wywołane zmianą przepisów w określonym zakresie. Zmiany
wynagrodzenia za wykonanie umowy powinny być zatem adekwatne do wzrostu kosztów
wynikających ze zmian wskaźników wymienionych w treści art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Pzp. W
takim przypadku, konieczna jest zatem każdorazowa analiza wpływu zmian na koszty
wykonania zamówienia przez wykonawcę.
Należy również zaznaczyć, iż zmiana wynagrodzenia wykonawcy w oparciu o klauzule
waloryzacyjne wprowadzone do umowy na podstawie art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Pzp, powinna
odzwierciedlać realny wpływ zmian obciążeń publicznoprawnych na koszty wykonania
zamówienia, a co za tym idzie powinna być poprzedzona dokonaniem stosownych obliczeń.
W szczególności, w przypadku zmiany wysokości płacy minimalnej lub składek ubezpieczenia
społecznego, wykonawca powinien poczynić odpowiednie wyliczenia w odniesieniu do ilości
pracowników zatrudnionych przy realizacji danego zamówienia, ilości przepracowywanych
przez tych pracowników roboczogodzin, rodzajów posiadanych przez nich umów.
Obowiązkiem, a zarazem uprawnieniem, zamawiającego w takich przypadkach
poprzedzających zmianę wysokości wypłacanego wykonawcy wynagrodzenia, powinno być
zweryfikowanie zasadności oraz poprawności obliczeń dokonanych przez wykonawcę w
zakresie postulowanej zmiany wynagrodzenia. Ponadto, klauzule te mogą stanowić podstawę
zarówno do zwiększenia jak i do obniżenia należnego wykonawcy wynagrodzenia w zależności
od rodzaju zmian w przepisach prawa.
Na marginesie powyższych wyjaśnień należy również wskazać, iż art. 436 pkt 4 lit. b
Pzp nie wyznacza granic dopuszczalnej waloryzacji umowy o zamówienie publiczne. Ponadto
stosownie do treści art. 439 ustawy Pzp, zamawiający zawierając umowę o zamówienie
publiczne na czas dłuższy niż 12 miesięcy, której przedmiotem jest wykonanie robót
budowlanych lub usług, powinien obligatoryjnie zawrzeć postanowienia dotyczące zasad
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wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany
ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.
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