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MINISTERSTWO
ROZWOJU

DEPARTAMENT DOSKONALENIA 
REGULACJI GOSPODARCZYCH

Data: 15 kwietnia 2020
Znak sprawy: DDR-VI.053.4.2020

Pani

Małgorzata Pilinkiewicz 

Prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP 

Dotyczy: postulatu wprowadzenia rozwiązań przewidujących możliwość wstrzymania biegu terminów  
wynikających z umów zawartych w trybie PZP

Szanowna Pani,

uprzejmie informuję, że w dniu 1 kwietnia br. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. tarcza antykryzysowa). 
Wprowadziła ona szereg rozwiązań ukierunkowanych na szybkie i efektywne wsparcie przedsiębiorców 
w obliczu nagłej i całkowicie nieprzewidywalnej zmiany warunków gospodarczych spowodowanej COVID-19.

Wśród wspomnianych rozwiązań znajdują się takie, które mają na celu ograniczenie negatywnego wpływu 
okoliczności wywołanych transmisją COVID – 19 na sytuację przedsiębiorców działających na rynku 
zamówień publicznych (art. 15r – 15v ww. ustawy). Wprowadzone rozwiązania opierają się na założeniu, że 
przedsiębiorcy nie powinni ponosić negatywnych konsekwencji występowania COVID – 19, jako zjawiska 
nadzwyczajnego i całkowicie od nich niezależnego. Dotyczą one przede wszystkim:

 wzajemnego obowiązku informacyjnego stron umowy o udzielenie zamówienia publicznego 
o okolicznościach związanych transmisją COVID – 19, które mają lub mogą mieć wpływ na należyte 
wykonanie umowy (np. możliwość dotrzymania terminu zakończenia robót budowlanych, wykonania 
zamówienia w sposób przewidziany w dokumentacji przetargowej). Strona umowy, której 
przekazano informacje o powyższych okolicznościach, ma obowiązek ustosunkowania się do nich 
w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Ponadto, jeżeli dana umowa przewiduje kary umowne lub 
odszkodowanie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, zamawiający jest zobligowany 
do uwzględnienia w swoim stanowisku informacji o tym, czy w jego ocenie okoliczności wskazane 
przez wykonawcę, stanowią lub będą mogły stanowić podstawę zwolnienia wykonawcy 
z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Inaczej mówiąc, 
zamawiający jest zobowiązany rozważyć zasadność dochodzenia od wykonawcy przewidzianych 
w umowie kar umownych lub odszkodowania, ewentualnie zmniejszenia ich wysokości; 

 możliwości odpowiedniego dostosowania warunków wykonania umowy do zmian społeczno - 
gospodarczych wywołanych COVID – 19. Zamawiający stwierdzając, że określone okoliczności 
wskazane przez wykonawcę wpływają lub mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy, jest 
uprawniony do dokonania, w uzgodnieniu z wykonawcą, odpowiednich zmian umowy. Zakres 
dopuszczalnych zmian wskazany w ustawie ma charakter przykładowy, obejmując w szczególności 
możliwość zmiany terminu, sposobu wykonania, czy też zakresu zamówienia. Przy czym, wzrost 
wynagrodzenia wykonawcy spowodowany każdą kolejną zmianą umowy (traktowaną oddzielnie) nie 
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może przekroczyć 50% wartości pierwotnej umowy. Należy podkreślić, że zmiany umowy 
o udzielenie zamówienia publicznego dokonane w oparciu o przepisy ww. ustawy uznaje się za 
zgodne z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.;

 możliwości odstąpienia przez zamawiającego od ustalenia i dochodzenia od wykonawcy 
przewidzianych w umowie o udzielenie zamówienia publicznego kar umownych lub odszkodowań, 
ewentualnie zmniejszenia ich wysokości. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie umowy stanowiło konsekwencję okoliczności związanych z COVID-19, 
powinien odstąpić od ustalenia i dochodzenia od wykonawcy kar umownych lub odszkodowania. 
Natomiast w przypadku ustalenia podstaw do przypisania wykonawcy odpowiedzialności za 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy zamawiający powinien rozważyć możliwość 
obniżenia wysokości kar umownych lub odszkodowania, stosownie do stopnia wpływu okoliczności 
związanych z COVID – 19 na prawidłowość realizacji umowy;

 braku odpowiedzialności zamawiających za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 
w przypadku nieustalenia lub niedochodzenia od wykonawcy należności powstałych w związku 
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy (np. kar umownych, odszkodowania) na 
skutek okoliczności związanych z COVID – 19, a także w przypadku dokonania zmian umowy 
w oparciu o przygotowane przepisy. Uznanie, że działania zamawiających podejmowane w oparciu 
o przepisy projektowanej ustawy nie stanowią naruszenia dyscypliny finansów publicznych będzie 
stanowiło czynnik stabilizujący ich sytuację prawną. Zamawiający analizując możliwość skorzystania 
z rozwiązań zaproponowanych w projekcie ustawy będą posiadali pewność, że podjęte przez nich 
działania nie pociągną za sobą negatywnych konsekwencji. Powinno to znacząco zwiększyć 
skłonność zamawiających do korzystania z rozwiązań zawartych w projekcie ustawy.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że Ministerstwo Rozwoju na bieżąco monitoruje skuteczność powyższych 
rozwiązań. Prowadzone są również prace na kolejnymi rozwiązaniami dedykowanymi uczestnikom rynku 
zamówień publicznych, które pomogą ograniczyć negatywne skutki COVID-19. 

Z poważaniem 
Przemysław Grosfeld
zastępca dyrektora departamentu

[podpisano elektronicznie]
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