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UMOWA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 
 
Zamówienia publiczne, to świadczenie zamawiane i realizowane w oparciu o odpłatne 
umowy cywilnoprawne. Stosuje się do nich przepisy kodeksu cywilnego, o ile nic innego nie 
wynika z Ustawy Prawo zamówień publicznych1 (art. 139 p.z.p). Umowy w zamówieniach 
publicznych, wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej (art. 139 ust. 2 
p.z.p.). Umowy są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o 
dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 p.z.p.). Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o 
dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198), nakłada obowiązek 
udostępnienia każdemu zainteresowanemu informacji o działalności jednostek szeroko 
pojętego sektora publicznego i działalności publicznej. Podmiot udostępniający informacje 
publiczne, ma obowiązek zapewnić możliwość ich kopiowania albo wydruk, przesłanie czy 
przeniesienie jej na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik. Innymi słowy, w przypadku 
udostępniania treści umów w sprawie zamówienia publicznego, zainteresowane osoby mogą 
zarówno przeglądać jak i kopiować przedmiotową umowę, natomiast zamawiający ma 
obowiązek im ją udostępnić. Nieuzasadniona odmowa w tym zakresie jest podstawą do 
wniesienia powództwa i ewentualnych sankcji karnych. 
Ograniczenia zasady swobody umów (art. 3531 k.c.) mogą wynikać tylko z ustawy p.z.p. i są 
usprawiedliwione jedynie ochroną interesów publicznych. Ograniczenie swobody 
kształtowania treści umowy polega przede wszystkim na tym, że to sam zamawiający 
decyduje o jej treści, ponieważ przy procedurach ofertowych składane przez 
zainteresowanych wykonawców oferty, muszą odpowiadać warunkom zamówienia ustalonym 
z góry przez zamawiającego, pod rygorem ich odrzucenia. 
Uchylenie się od obowiązku stosowania prawa zamówień publicznych i udzielenie 
zamówienia z pominięciem ustawowej procedury, powoduje całkowitą nieważność umowy. 
Czynność prawna sprzeczna z ustawą, albo mająca na celu obejście ustawy, jest nieważna 
(art. 58 k.c.). Umowa w sprawie zamówienia publicznego jest także nieważna, jeżeli w 
postępowaniu o zamówienie publiczne poprzedzającym jej zawarcie, doszło do naruszenia 
przepisów określonych w ustawie, co miało wpływ na wynik tego postępowania.  
Umowy w sprawach zamówień publicznych nie mogą być zawierane na czas nieoznaczony, 
lecz tylko na czas oznaczony (art. 142 p.z.p.). Oznaczony czas umowy, to termin 
wymagalności świadczenia nią objętego. Jeżeli zatem wykonawca spóźni się z realizacją tego 
świadczenia, umowa nie wygasa. Zwłoka może natomiast uzasadniać odstąpienie od umowy, 
zwłaszcza gdyby późniejsze świadczenie straciło dla zamawiającego znaczenie. Jeżeli jedna 
ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy, druga strona może 
wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie 
bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu, będzie uprawniona do odstąpienia od umowy 
i żądania ewentualnego odszkodowania. Natomiast, gdy w przypadku umowy o roboty 
budowlane, wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem przedmiotu 
zamówienia tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w umówionym 
czasie, zamawiający może bez wyznaczania terminu dodatkowego odstąpić od umowy, 
jeszcze przed upływem terminu do wykonania robót (art. 635 k.c.). 
 
Wyjątkowo jednak na czas nieoznaczony może być zawierana umowa, której przedmiotem są 
dostawy: 
• wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej, lub odprowadzanie ścieków do takiej sieci, 
                                                                          
1 Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami. 



• energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej, 
• gazu z sieci gazowej, 
• ciepła z sieci ciepłowniczej. 
W tych przypadkach zbędna jest też zgoda Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na 
zawarcie takiej umowy (art. 143 p.z.p.). 
 
Istnieje zakaz udzielania "zamówień ramowych2". Wszelkie istotne prawa i obowiązku stron 
umowy o zamówienie publiczne muszą być definitywnie sprecyzowane. Nie mogą być 
oznaczone jedynie w sposób ramowy (ogólny), z zamiarem późniejszego ich dookreślenia, w 
trakcie realizacji umowy.  
 
Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 
zawartym w ofercie, a to zobowiązanie z kolei musi być zgodne z jednoznacznym i 
wyczerpującym opisem przedmiotu zamówienia (art. 29 p.z.p.), pod rygorem odrzucenia 
oferty (art. 140 oraz art. 89 ust. 1 pkt. 2 p.z.p.). Umowa w sprawie zamówienia publicznego 
jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zmówienia, zawarte w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia (s.i.w.z.), lub zaproszeniu (art. 140 ust. 3 
p.z.p.). Dotyczy to zarówno ustalonego przedmiotu zamówienia przy podpisywaniu umowy 
zawieranej w wyniku przetargu (lub innej procedury), jak i późniejszej ewentualnej zmiany 
zawartej umowy. Celem tego ograniczenia jest niedopuszczenie do obchodzenia wyników 
postępowania. Zakaz „wykraczania poza opis przedmiotu zamówienia” nie doznaje żadnych 
wyjątków. Sankcją jest częściowa nieważność (bezskuteczność) umowy. Gdyby strony nie 
zastosowały się do tego obowiązku, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, może w razie 
potrzeby wystąpić do sądu o stwierdzenie częściowej nieważności umowy. Możliwa jest 
jednak zmiana umowy ograniczającej przedmiot zamówienia, jeśli jest to korzystne dla 
zamawiającego. W tym jednak przypadku obowiązkiem zamawiającego jest wykazanie, na 
czym polega korzyść. 
Natomiast bezwzględna nieważność umowy, oznacza bezskuteczność czynności prawnej z 
mocy samego prawa. Jest to sankcja wadliwości umowy, będącej w sprzeczności z 
bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Każdy, kto ma w tym interes, może 
domagać się stwierdzenia takiej nieważności przez sąd (art. 58 § 1 k.c.). Umowa nieważna nie 
powinna być wykonywana, ponieważ wówczas świadczenie jest nienależne (art. 410 k.c.). 
 
Zmiana umowy, aneksy 
 
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy, oraz wprowadzania nowych postanowień 
do umowy, niekorzystnych dla zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu nastąpiłaby 
zmiana treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferenta, chyba że konieczność 
wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w 
chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego (art. 144 p.z.p.). 
Zmiana umowy z naruszeniem tego zakazu jest nieważna. Prezes Urzędu Zamówień 
Publicznych może wystąpić do sądu o stwierdzenie jej nieważności (art. 146 p.z.p.). Istnieje 
jednak możliwość wyjątkowej zmiany zawartej umowy nawet na niekorzyść zamawiającego, 
gdy „wynika to z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy”. Chodzi tylko o okoliczności nadzwyczajne, powstałe w trakcie realizacji umowy, 
których nie można było przewidzieć w trakcie zawierania umowy, mające znamiona zdarzeń 
losowych.  

                                                                          
2 Nie chodzi w tym przypadku o umowy ramowe zawarte w Ustawie p.z.p., lecz o „zmówienia ramowe”, a więc które 
zamawiający zamierza opisać ogólnie (ramowo), co jest naruszeniem art. 29 Ustawy p.z.p. 
 



Usprawiedliwione ochroną interesu publicznego przepisy ustawy p.z.p., nie dopuszczają 
również dodatkowych umów realizacyjnych i towarzyszących im uzgodnień 
renegocjacyjnych co do wzajemnych świadczeń stron. Często występujące w obrocie 
powszechnym tzw. aneksy do umowy rozszerzające jej zakres przedmiotowy zamówienia są 
dopuszczalne, natomiast w zamówieniach publicznych całkowicie wykluczone. Z art. 140 
p.z.p. wynika, że zakres świadczenia objęty umową jest tożsamy z zobowiązaniem zawartym 
w ofercie, a umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu 
zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Istotą tych przepisów jest 
eliminowanie możliwości obchodzenia wyników postępowania ofertowego. 
Wszystkie zamówienia objęte nowym zamówieniem, udzielane są przez zawarcie nowej 
umowy (nowy przetarg), a nie przez rozszerzenie poprzednio zawartego kontraktu. 
 
Rozwiązanie umowy 
 
Celowy charakter kontraktów publicznych sprzeciwia się zasadniczo możliwości 
przedwczesnego rozwiązania umowy o zamówienie publiczne. W obrocie działa zasada pacta 
sunt servanda (umów trzeba dotrzymywać). Zamawiającemu nie wolno zatem dowolnie 
rozwiązać umowę, chyba, że zaistnieją istotne zmiany okoliczności, powodujące, że 
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 
chwili zawarcia umowy (art. 145 p.z.p.). Istotne zmiany okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, to rozmaite nadzwyczajne zdarzenia o poważnych 
skutkach dla interesów publicznych. Zdarzenia o drobnych skutkach, nie mogą być brane pod 
uwagę, ponieważ nadzwyczajne rozwiązanie umowy godzi na ogół w interesy drugiej strony 
kontraktu publicznego. Zamawiający może skorzystać ze swego prawa do jednostronnego 
rozwiązania umowy, tylko w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach z 
art. 145 ustawy p.z.p. W razie odstąpienia od umowy, wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 
 
W ramach przypadków możliwego rozwiązania umowy przez wykonawcę, w grę wchodzą 
tylko sytuacje znajdujące oparcie w obowiązujących przepisach prawa powszechnego, a 
zwłaszcza w razie skorzystania z: 
• ustawowego prawa odstąpienia przez wykonawcę, wskutek "trwałej" zwłoki w zapłacie 

wymaganych należności, 
• prawa odstąpienia od umowy przez wykonawcę robót budowlanych, w razie braku 

należytego współdziałania ze strony zamawiającego (zamawiający w istocie nie wykonuje 
swoich obowiązków), 

• żądania sądowego podwyższenia wynagrodzenia (również ryczałtowego), lub rozwiązania 
umowy o roboty budowlane, jeżeli wskutek zmiany stosunków których nie można było 
przewidzieć, wykonanie przedmiotu zamówienia groziłoby wykonawcy rażącą stratą (art. 
3571 k.c.). 


