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P od rzàdem poprzedniej ustawy jednym z bardziej
istotnych problemów rynku zamówieƒ publicznych
by∏a niezmiennoÊç cen ofertowych w toku realizacji

umowy, pomimo zmiany si∏y nabywczej pieniàdza.
Zw∏aszcza w przypadku kontraktów wieloletnich, obej-
mujàcych skomplikowane, z∏o˝one inwestycje wykonaw-
cy zmuszeni byli kalkulowaç w cenie oferty przewidywa-
ne ryzyko zmiany cen w kolejnych latach wykonania za-
mówienia. Taka kalkulacja si∏à rzeczy nie mog∏a zapewniç
wykonania zamówienia wed∏ug jego rzeczywistych, bie˝à-
cych kosztów, co nios∏o negatywne skutki – co oczywiste –
g∏ównie dla wykonawców, ale te˝ zamawiajàcych, którzy
nierzadko ponosili wy˝sze od rynkowych koszty. Co praw-
da stosowanie w umowach w sprawie zamówienia pu-
blicznego umownych klauzul waloryzacyjnych by∏o do-
puszczalne (na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego,
stosowanych w zakresie nieuregulowanym w poprzedniej
ustawie, tj. art. 3581 § 2 KC w zw. z art. 139 Pzp z 2004 r.)1,
zamawiajàcy jednak niech´tnie korzystali z takiej mo˝li-
woÊci.

ISTOTA I MECHANIZMY
WALORYZACJI W PZP

Istotà mechanizmu waloryzacji jest oznaczenie wyso-
koÊci Êwiadczenia w zobowiàzaniu pieni´˝nym
w sposób poÊredni – poprzez wskazanie nie liczby
jednostek pieni´˝nych, lecz przez opisanie wartoÊci,
jakà ma mieç spe∏niane Êwiadczenie za pomocà inne-
go ni˝ pieniàdz miernika wartoÊci2.

Dzi´ki temu minimalizowane jest ryzyko pokrzywdzenia
obu stron umowy na skutek zmiany si∏y nabywczej pie-
niàdza.

Wychodzàc naprzeciw oczekiwaniom
podmiotów publicznych, jak i wykonawców, w nowej Pzp
przewidziano dwa mechanizmy waloryzacji, które sà obli-
gatoryjne dla umów zawieranych na okres d∏u˝szy ni˝ 12
miesi´cy. Po pierwsze, analogicznie jak w przypadku
uprzednio obowiàzujàcej ustawy, zamawiajàcy – zgodnie
z art. 436 pkt 2 lit. b Pzp – ma obowiàzek wprowadzenia
do umowy w sprawie zamówienia publicznego postano-

Art. 436 pkt 2 lit. b)

wieƒ okreÊlajàcych zasady tzw. waloryzacji ustawowej.
Dotyczy ona zmiany wynagrodzenia adekwatnie do wzro-
stu kosztów wykonania zamówienia na skutek zmian,
m.in. stawek podatku VAT i akcyzowego, wysokoÊci mini-
malnego wynagrodzenia za prac´, sk∏adek na ubezpiecze-
nia spo∏eczne lub zdrowotne oraz wysokoÊci wp∏at do pra-
cowniczych planów kapita∏owych3.

D∏ugo wyczekiwanà przez wykonawców nowoÊcià jest
drugi mechanizm waloryzacji – tj. waloryzacja umowna.

Zgodnie z art. 439 ust. 1 Pzp waloryza-
cja umowna jest obowiàzkowa w przypadku umów
na us∏ugi i roboty budowlane zawieranych na okres
d∏u˝szy ni˝ 12 miesi´cy, poniewa˝ w∏aÊnie tego typu
umowy sà najbardziej podatne na zmiany cen mate-
ria∏ów oraz innych kosztów zwiàzanych z ich realiza-
cjà.

Jak podkreÊlono w uzasadnieniu rzàdowego projektu
ustawy Pzp4, wprowadzenie obligatoryjnego mechanizmu
waloryzacji umownej jest jednà z regulacji majàcych klu-
czowe znaczenie dla zrównowa˝enia stron w umowach
w sprawie zamówienia publicznego i ma na celu umo˝li-
wienie stronom umowy reagowania na zmian´ warun-
ków gospodarczych. W umowach na dostawy (niezale˝nie
od okresu ich obowiàzywania), a tak˝e w umowach za-
wieranych na krótszy okres, zamawiajàcy tak˝e ma mo˝-
liwoÊç zastosowania umownych klauzul waloryzacyjnych,
przyjmujàc zasady wskazane w art. 439 ust. 2–4 Pzp, przy
czym b´dzie to ju˝ zale˝ne wy∏àcznie od jego decyzji (por.
art. 440 Pzp).

Art. 439 ust. 1

Klauzula waloryzacyjna w umowach zawieranych
na okres powy˝ej 12 miesi´cy

DOROTA GRZEÂKOWIAK-STOJEK

1 Por. np. wyr. SN – Izba Cywilna z 22.10.2014 r., sygn. akt: II CSK
773/13, Legalis.
2 Tak. np.: A. Brzozowski w: K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny.
T. I. Komentarz, Wyd. 10, Warszawa 2020, Legalis, komentarz do art.
358 (1) KC Nb. 23.
3 Szerzej na ten temat I. Pawlik Niezb´dne postanowienia umów
w Êwietle art. 436 i 438 Pzp w bie˝àcym numerze Dodatku, s. 7–-11.
4 Druk sejmowy Nr 3624, VIII kadencja, www.sejm.gov.pl
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ZASADY KSZTA¸TOWANIA ZAPISÓW
UMOWNYCH DOTYCZÑCYCH WALORYZACJI

Umowne klauzule waloryzacyjne powinny
uwzgl´dniaç ka˝dy kierunek zmiany cen materia∏ów lub
kosztów, a zatem zarówno ich wzrost jak i ich obni˝enie.
W rezultacie stosowanie mechanizmu waloryzacji pozwa-
la na adekwatne do zmian rynkowych, odpowiednie
zwi´kszenie lub zmniejszenie wynagrodzenia wykonawcy,
a tym samym w równym stopniu zabezpiecza ryzyka eko-
nomiczne obu stron umowy.

Prawid∏owe zastosowanie mechanizmu
waloryzacji umownej wymaga precyzyjnego okreÊle-
nia w treÊci umowy zasad ustalania wysokoÊci wyna-
grodzenia nale˝nego wykonawcy w wysokoÊci odpo-
wiednio zmienionej w stosunku do kwoty uj´tej
w ofercie.

Przepis art. 439 ust. 2 Pzp zawiera szereg wytycznych, któ-
re z za∏o˝enia majà pomóc zamawiajàcym przy konstru-
owaniu skutecznych i jasnych postanowieƒ klauzuli walo-
ryzacyjnej. Wymienione w przepisie elementy majà cha-
rakter obligatoryjny i nie mogà zostaç pomini´te w treÊci
umowy. Przy tym – jak podkreÊlono w uzasadnieniu pro-
jektu ustawy Pzp5, celowo wytyczne te nie majà charakte-
ru kazuistycznego, gdy˝ ogromne zró˝nicowanie poszcze-
gólnych umów, w tym w zakresie przedmiotów zamówie-
nia, wymaga zindywidualizowanego podejÊcia i ukszta∏to-
wania klauzuli waloryzacyjnej nie tylko z poszanowaniem
ustawowych zasad kszta∏tujàcych stosunki cywilnopraw-
ne mi´dzy stronami umowy, ale tak˝e z uwzgl´dnieniem
specyfiki konkretnego zamówienia, którego dana umowa
dotyczy. Zatem art. 439 ust. 2 Pzp okreÊla ramy klauzuli
waloryzacyjnej, pozostawiajàc zamawiajàcym znaczny za-
kres swobody w ostatecznym jej ukszta∏towaniu.

Istotnymi czynnoÊciami przy sporzàdzeniu odpowiedniej
dla danego zamówienie klauzuli waloryzacyjnej, determi-
nujàcymi jej treÊç jest:

1) okreÊlenie sposobu ukszta∏towania ceny umowy (czy
b´dzie ona rycza∏towa czy kosztorysowa),

2) wyodr´bnienie elementów kosztotwórczych, majàcych
najwi´ksze znaczenie z punktu widzenia specyfiki
danego zamówienia lub tych, które potencjalnie sà
najbardziej nara˝one na wahania cenowe na rynku,

3) ocena czy elementy te b´dà mia∏y istotnych wp∏yw na
ca∏oÊç kosztów realizacji zamówienia, w czy i w jaki
sposób b´dzie mo˝liwe wyodr´bnienie z ceny tych ele-
mentów.

Art. 439 ust. 2

Art. 439 ust. 4

Równie kluczowy jest dobór odpowiedniego wskaênika
waloryzacji – a w przypadku, gdy mo˝liwe jest wyodr´b-
nienie z ceny istotnych poszczególnych kosztów – tak˝e
tzw. koszyka waloryzacji, tj. kilku wskaêników waloryza-
cji, zestawionych poprzez przypisanie im okreÊlonych
wag, odpowiednich do istoty wp∏ywu na cen´.

POCZÑTKOWY MOMENT WALORYZACJI
Jednym z obligatoryjnych elementów

klauzuli waloryzacyjnej jest koniecznoÊç okreÊlenia
w umowie poziomu zmiany ceny materia∏ów lub kosztów
zwiàzanych z realizacjà zamówienia, który b´dzie upraw-
nia∏ strony umowy do ˝àdania zmiany wynagrodzenia,
a tak˝e poczàtkowego terminu ustalenia zmiany wynagro-
dzenia. Istotà tego postanowienia powinno byç wskazanie
do jakiego momentu i w jakiej wysokoÊci wynagrodzenie
pozostaje sta∏e. Moment ten b´dzie jednoczeÊnie punktem
wyjÊciowym (punktem odniesienia) do ustalania zmian
wynagrodzenia.

Przepisy nie okreÊlajà ˝adnego minimalnego progu, pozo-
stawiajàc ca∏kowità swobod´ zamawiajàcemu, jednak˝e
zapis umowny nie powinien powodowaç pozornoÊci spe∏-
nienia warunku ustawowego, a zatem nie powinien nad-
miernie odwlekaç w czasie pierwszej waloryzacji, a tak˝e
nadmiernie wysoko okreÊlaç progu zmian, który upraw-
nia∏by do dokonania waloryzacji. Dopuszczalne jest rów-
nie˝ takie ukszta∏towanie umowy, aby waloryzacja by∏a
dokonywana na bie˝àco ju˝ od pierwszego dnia obowià-
zywania umowy, stosownie do zmian cen materia∏ów
i kosztów.

Obowiàzek stosowania klauzul waloryzacyjnych
w umowach zawieranych na okres d∏u˝szy ni˝ na 12
miesi´cy zdaje si´ wskazywaç, ˝e wytycznà ustawo-
dawcy jest dokonanie pierwszej waloryzacji co naj-
mniej po up∏ywie kolejnych 12 miesi´cy od dnia za-
warcia umowy. Przy ustalaniu poziomu waloryzacji
nale˝y co do zasady braç pod uwag´ wartoÊç zmiany
ceny materia∏ów i kosztów pomi´dzy dniem walory-
zacji a dniem zawarcia umowy.

Szczególnym przepisem dotyczàcym usta-
lenia poczàtkowego terminu zmiany wynagrodzenia jest
ust. 3 art. 439 Pzp, nakazujàcy przyj´cie tego terminu nie
póêniej ni˝ na dzieƒ otwarcia ofert (mo˝e byç to jeszcze
wczeÊniejsza data). Dotyczy to sytuacji, gdy post´powa-
nie o udzielenie zamówienia trwa∏o na tyle d∏ugo, i˝
umowa zosta∏a zawarta po up∏ywie 180 dni od up∏ywu
terminu sk∏adania ofert. W takim przypadku przy usta-

Art. 439 ust. 3

Art. 439 ust. 2 pkt 1

U M O W Y W S P R A W I E Z A M Ó W I E N I A P U B L I C Z N E G O C Z . I
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leniu zakresu waloryzacji nale˝y uwzgl´dniç zmiany cen
i kosztów zaistnia∏e w okresie a˝ od up∏ywu terminu
sk∏adania ofert (lub wczeÊniejszego) do dnia dokonywa-
nej waloryzacji.

WSKAèNIKI WALORYZACJI

Kolejnym obligatoryjnym elementem
klauzuli waloryzacyjnej jest okreÊlenie sposobu ustalania
zmiany wynagrodzenia. Mogà w tym celu zostaç zastoso-
wane wskaêniki zmiany cen materia∏ów lub kosztów lub
inne adekwatne podstawy do ustalania takich zmian (np.
wykaz rodzajów materia∏ów lub kosztów, których zmiana
cen b´dzie uprawnia∏a do ˝àdania zmiany wynagrodze-
nia). Istotà u˝ycia wskaênika waloryzacji jest zwolnienie
stron od ka˝dorazowego wykazywania faktycznej zmiany
ceny konkretnych materia∏ów lub zmian dotyczàcych po-
ziomu konkretnych kosztów. Dla zmiany wynagrodzenia
wystarczajàca b´dzie zmiana wartoÊci danego wskaênika
waloryzacji. Zmiana wartoÊci wskaênika dobranego odpo-
wiednio do specyfiki danego zamówienia obrazuje w spo-
sób uÊredniony rzeczywiste zmiany cen materia∏ów i kosz-
tów zwiàzanych z realizacjà zamówienia, które zaistnia∏y
na rynku w danym okresie za jaki badany jest dany
wskaênik.

Jako szczególnie mo˝liwe do stosowania art. 439 ust. 2 pkt
2 lit. a Pzp wskazuje na wskaêniki og∏aszane w komunika-
tach przez Prezesa GUS. Jednak˝e zamawiajàcy mo˝e sko-
rzystaç z dowolnych innych wskaêników czy mierników
wartoÊci, o ile odzwierciedlajà one zmiany cen materia∏ów
lub kosztów zwiàzanych z realizacjà zamówienia. Wa˝ne
jest, aby wskaêniki te oparte by∏y o powszechnie dost´p-
ne, wiarygodne i aktualizowane podstawy ustalenia zmia-
ny ceny.

W przypadkach niektórych zamówieƒ, zw∏aszcza na do-
stawy lub us∏ugi, odpowiednim wskaênikiem mo˝e byç
tzw. wskaênik inflacji. Warto jednak zwróciç uwag´, i˝ de
facto jest to wskaênik uwzgl´dniajàcy ceny towarów
i us∏ug konsumpcyjnych, które zazwyczaj nie sà zwiàzane
z realizacjà znacznej cz´Êci zamówieƒ publicznych, szcze-
gólnie dotyczàcych wykonania robót budowlanych.

Istotnà kwestià przy doborze odpowiedniego wskaê-
nika jest te˝ cz´stotliwoÊç jego publikacji – niektóre
ze wskaêników publikowane sà raz w roku, a niektó-
re cz´Êciej, w tym nawet comiesi´cznie. Ma to zasad-
nicze znaczenie w kontekÊcie cz´stotliwoÊci plano-
wanej waloryzacji czy te˝ p∏atnoÊci.

SPOSÓB I CZ¢STOTLIWOÂå WALORYZACJI
Poza wskazaniem w umowie samego

wskaênika lub innej podstawy waloryzacji konieczne jest
Art. 439 ust. 2 pkt 3

Art. 439 ust. 2 pkt 2

jednoczeÊnie okreÊlenie sposobu, w jaki zmiana cen mate-
ria∏ów lub kosztów obrazowana przez zmian´ wskaênika
(lub w oparciu o innà podstaw´) b´dzie wp∏ywa∏a na
koszt wykonania zamówienia, a zatem na wartoÊç wyna-
grodzenia nale˝nego wykonawcy.

W pierwszej kolejnoÊci zatem, zamawiajàcy musi okreÊliç,
w jaki sposób ustalana b´dzie zmiana cen materia∏ów lub
kosztów przy pomocy danego wskaênika/danej podstawy
(zale˝nie od specyfiki danego wskaênika wzrostem cen
b´dzie, np. wzrost wartoÊci danego wskaênika w bada-
nym okresie, rozumiany jako ró˝nica pomi´dzy wskaêni-
kiem opublikowanym ostatnio a wskaênikiem opubliko-
wanym na poczàtku badanego okresu bàdê jako Êrednia
arytmetyczna wartoÊci wskaêników opublikowanych
w badanym okresie).

Po drugie zamawiajàcy powinien wskazaç, czy ka˝da
wartoÊç zmiany b´dzie uprawnia∏a do ˝àdania zmia-
ny wynagrodzenia umownego. W tym zakresie mo˝-
na np. ustaliç progi wartoÊciowe zmian – jeÊli zmiana
wskaênika nie przekroczy w danym okresie danego
progu, waloryzacja nie b´dzie stosowana.

Kolejnym elementem jest okreÊlenie sposobu wp∏ywu
zmiany wartoÊci wskaênika na wartoÊç wynagrodzenia,
tzn. okreÊlenie w jaki sposób (czy np. proporcjonalnie
poprzez zwyk∏e przemno˝enie liczby stanowiàcej obliczo-
nà wartoÊç zmiany wskaênika oraz wartoÊci wynagro-
dzenia) b´dzie ustalana wartoÊç zwaloryzowanego wy-
nagrodzenia wykonawcy. Dodatkowo w umowie nale˝y
wskazaç jak cz´sto lub w jakich momentach badane b´-
dzie zaistnienie przes∏anek waloryzacji – czy np. w sta-
∏ych odcinkach czasu czy przed dokonaniem danej p∏at-
noÊci.

MAKSYMALNA WARTOÂå WALORYZACJI
Umowa powinna równie˝ okreÊlaç li-

mit waloryzacji wynagrodzenia, tj. maksymalnà wartoÊç
zmiany wynagrodzenia, jakà dopuszcza zamawiajàcy
w efekcie zastosowania klauzul waloryzacyjnych.

Pami´taç nale˝y, i˝ waloryzacja mo˝e obejmowaç
zarówno zwi´kszenie jak i zmniejszenie wynagrodze-
nia, dlatego te˝ omawiany limit powinien zostaç
ustanowiony zarówno jako limit in plus jak i in minus,
aby w równy sposób zabezpieczyç interesy obu stron
umowy.

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby umowa zawiera∏a tak˝e
limit dotyczàcy innych zmian wynagrodzenia, w tym
zwiàzanych z waloryzacjà ustawowà, a tak˝e takich, które
mogà mieç miejsce na skutek innych okolicznoÊci (np. zle-

Art. 439 ust. 2 pkt 4
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cenie wykonania robót dodatkowych). W takim przypad-
ku nale˝y jednak rozró˝niç zmiany wynikajàce z walory-
zacji umownej od pozosta∏ych zmian wynagrodzenia.

WALORYZACJA A PODWYKONAWSTWO
Art. 439 ust. 5 Pzp nak∏ada obowiàzki tak-

˝e na wykonawc´. W sytuacji, gdy wynagrodzenie takiego
wykonawcy ulegnie zmianie na skutek waloryzacji
umownej, b´dzie on zobowiàzany do zmiany wynagrodze-
nia swojemu podwykonawcy w zakresie odpowiadajàcym
zmianom cen materia∏ów lub kosztów dotyczàcych zobo-
wiàzania podwykonawcy, o ile umowa podwykonawcza
zosta∏a zawarta na d∏u˝ej ni˝ 12 miesi´cy, a jej przedmio-
tem sà us∏ugi lub roboty budowlane. Zamawiajàcy nie jest
zobligowany do zamieszczania w tym zakresie szczegól-
nych wytycznych w treÊci umowy, jednak˝e wydaje si´, i˝
celowe jest wskazanie w ramach klauzuli waloryzacyjnej
co najmniej na ten obowiàzek, tym bardziej, i˝ obligatoryj-
nym elementem umowy w sprawie zamówienia publicz-
nego muszà byç kary umowne za jego niedope∏nienie (art.
436 pkt 4 lit. a Pzp).

PROCEDURA USTALANIA NOWEJ WARTOÊCI
WYNAGRODZENIA WYKONAWCY

Na zakoƒczenie nale˝y podkreÊliç, i˝ na gruncie prawa cy-
wilnego waloryzacja wynagrodzenia nie stanowi zmiany
umowy, a jedynie stanowi procedur´ obliczenia wynagro-
dzenia nale˝nego wykonawcy za wykonanie zamówienia.

Tak jak wskaza∏ SN w cytowanym powy˝ej wyroku,
zastosowanie mechanizmu okreÊlonego w art. 3581

§ 2 KC nie ma na celu jakiejkolwiek modyfikacji wa-
runków uzgodnionej umowy, lecz prowadzi ex lege
do realizacji woli stron z chwili zawarcia umowy. Sàd
zwróci∏ uwag´, ˝e klauzula ta ma wr´cz na celu przy-
wrócenie wartoÊci Êwiadczeƒ zgodnych z pierwotnà
wolà stron i równowagi ekonomicznej, ustalonej
w chwili zawarcia umowy, które w wyniku zewn´trz-
nych okolicznoÊci, majàcych wp∏yw na zmian´ warto-
Êci Êwiadczeƒ stron, zosta∏y zaburzone.

Brak zastosowania takiej klauzuli prowadzi∏by do ko-
niecznoÊci otrzymania, wzgl´dnie spe∏nienia, Êwiadczenia
odpowiednio o mniejszej albo wi´kszej wartoÊci ekono-
micznej.

W orzecznictwie sàdów powszechnych równie˝ jedno-
znacznie podkreÊla si´ brak koniecznoÊci aneksowania
umów w wyniku waloryzacji. Dla przyk∏adu – Sàd Apela-
cyjny w Krakowie zaznaczy∏, ˝e „klauzul´ waloryzacyjnà,
którà zamieszcza si´ w umowach wieloletnich po to, by
nie byç zobligowanym do ciàg∏ych zmian czy te˝ aneksów
dotyczàcych wynagrodzenia. Gdyby przyjàç rozumowanie

Art. 439 ust. 5

Art. 439

przeciwne o koniecznoÊci zawierania dalszych aneksów
do umów, kwestionowany w nich zapis by∏by martwy.
Przes∏anki waloryzacji, je˝eli sà ÊciÊle okreÊlone, to dajà
podstawy powodowi do zwi´kszenia ceny”6.

Pomimo ugruntowanego sposobu postrzegania charakte-
ru klauzuli waloryzacyjnej, w systemie zamówieƒ publicz-
nych traktowana jest ona jednak w kategoriach zmiany
umowy (ju˝ nawet samo sformu∏owanie u˝yte w art. 439
Pzp „zmiany wynagrodzenia” sugeruje, i˝ klauzula walo-
ryzacyjna s∏u˝y nie tyle ustaleniu wartoÊci wynagrodzenia
na dzieƒ jego wymagalnoÊci, ale ewentualnemu podwy˝-
szeniu lub obni˝eniu jego wysokoÊci).

Nie jest to jednak zmiana umowy w rozumieniu roz-
dzia∏u 3 dzia∏ VII Pzp. W przypadku zmiany wartoÊci
wynagrodzenia w wyniku jego waloryzacji, zmiany te
zachodzà automatycznie, wy∏àcznie w oparciu zasa-
dy wynikajàce z woli stron wyra˝onej w pierwotnej
treÊci umowy.

Dla przejrzystoÊci realizacji umowy warto rozwa˝yç zasad-
noÊç sporzàdzenia aneksu, w którym zostanie potwierdzo-
na wartoÊç wynagrodzenia wykonawcy po jego waloryza-
cji, jednak˝e ˝adna ze stron (o ile oczywiÊcie spe∏nione zo-
sta∏y warunki wynikajàce z klauzuli waloryzacyjnej) nie
mo˝e odmówiç dokonania waloryzacji wynagrodzenia.
Aneks taki b´dzie mia∏ zatem charakter jedynie deklarato-
ryjny (potwierdzajàcy zmiany dokonane automatycznie),
a nie kreujàcy nowà wartoÊç wynagrodzenia.

6 Wyrok SA w Krakowie z dnia 16.06.2011 r., sygn. akt: I ACa 371/11,
Legalis.
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