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UWAGI WST¢PNE

Dyspozycjà art. 439 Pzp obj´te zosta∏y umowy,
których wykonanie – ze wzgl´du na ich przed-
miot i okres realizacji – wià˝e si´ ze znacznym
ryzykiem zmiany wysokoÊci kosztów wykonania
zamówienia.

W umowach na dostawy, a tak˝e w umowach zawie-
ranych na krótszy okres, zamawiajàcy tak˝e ma
mo˝liwoÊç zastosowania umownych klauzul walory-
zacyjnych, przyjmujàc jako wytyczne zasady wskaza-
ne w art. 439 ust. 2–4 Pzp, przy czym zale˝ne jest to
wy∏àcznie od jego decyzji.

Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy ma na celu
przede wszystkim dostosowanie wynagrodzenia za-

deklarowanego w ofercie do zmieniajàcych si´ wa-
runków rynkowych na etapie realizacji zamówienia.
Jak wynika bowiem z treÊci art. 439 ust. 4 „przez
zmian´ ceny materia∏ów lub kosztów rozumie si´
wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obni-
˝enie, wzgl´dem ceny lub kosztu przyj´tych w celu
ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego
w ofercie”.

Dzi´ki klauzulom waloryzacyjnym minimalizowane
jest ryzyko pokrzywdzenia obu stron umowy na sku-
tek zmiany si∏y nabywczej pieniàdza. Stosowanie ich
w umowie w sprawie zamówienia publicznego po-
zwala na zachowanie równowagi ekonomicznej
stron umowy w stosunku do stanu na dzieƒ z∏o˝enia
oferty przez wykonawc´. Zasada ta ma szczególne
znaczenie przy umowach zawieranych na okres
d∏u˝szy ni˝ 12 miesi´cy oraz w umowach, których
przedmiotem sà roboty budowlane lub us∏ugi.

Dodatkowo, co istotne, klauzule waloryzacyjne za-
pewniajà koniecznà elastycznoÊç w kszta∏towaniu
kosztów zwiàzanych z realizacjà zamówienia w d∏u˝-
szym okresie, umo˝liwiajàc jednoczeÊnie bie˝àce
dostosowanie stosunku zobowiàzaniowego ∏àczàce-
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go zamawiajàcego z wykonawcà do zmiany okolicz-
noÊci. KonicznoÊç uwzgl´dnienia w projektowanej
umowie na roboty budowlane lub us∏ugi klauzuli
waloryzacyjnej, zdejmuje z wykonawcy ci´˝ar zwià-
zany z obowiàzkiem zadeklarowania przez niego
w ofercie ceny, która mia∏aby obowiàzywaç nie-
zmiennie przez ca∏y okres realizacji, przy jednocze-
snym zminimalizowaniu niebezpieczeƒstwa pono-
szenia jedynie przez niego ryzyka zmiany stosunków
gospodarczych.

Wbrew pozorom stosowanie klauzul waloryzacyj-
nych jest równie˝ korzystne dla zamawiajàcych. Po-
noszà bowiem oni jedynie rzeczywiste koszty zwià-
zane z wykonaniem zamówienia, nieobarczone na-
rzutem wykonawcy zwiàzanym z koniecznoÊcià
uwzgl´dnienia w cenie oferty ryzyka ich wzrostu
w okresie trwania umowy.

TREÂå POSTANOWIE¡
WALORYZACYJNYCH

Zgodnie z art. 439 ust. 2 w umowie okreÊla si´:

1) poziom zmiany ceny materia∏ów lub kosztów,
o których mowa w ust. 1, uprawniajàcy strony
umowy do ˝àdania zmiany wynagrodzenia oraz
poczàtkowy termin ustalenia zmiany wynagro-
dzenia;

2) sposób ustalania zmiany wynagrodzenia:

a) z u˝yciem odes∏ania do wskaênika zmiany ce-
ny materia∏ów lub kosztów, w szczególnoÊci
wskaênika og∏aszanego w komunikacie Preze-
sa G∏ównego Urz´du Statystycznego lub

b) przez wskazanie innej podstawy, w szczegól-
noÊci wykazu rodzajów materia∏ów lub kosz-
tów, w przypadku których zmiana ceny upraw-
nia strony umowy do ˝àdania zmiany wyna-
grodzenia;

3) sposób okreÊlenia wp∏ywu zmiany ceny materia-
∏ów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia
oraz okreÊlenie okresów, w których mo˝e nast´-
powaç zmiana wynagrodzenia wykonawcy;

4) maksymalnà wartoÊç zmiany wynagrodzenia, ja-
kà dopuszcza zamawiajàcy w efekcie zastosowa-
nia postanowieƒ o zasadach wprowadzania
zmian wysokoÊci wynagrodzenia.

W przepisie tym okreÊlono jedynie obligatoryjne
elementy, z jakich ma si´ sk∏adaç postanowienie
waloryzacyjne. Zamawiajàcy uzyska∏ tym sa-
mym swobod´ w kszta∏towaniu postanowieƒ
waloryzacyjnych, poruszajàc si´ w zakresie ram
wskazanych w Pzp.

Jak wynika z uzasadnienia projektu Pzp zamawiajà-
cy, wprowadzajàc do umowy odpowiednià klauzul´,
ma pozostawionà swobod´ okreÊlenia jej elementów,
majàc na wzgl´dzie w szczególnoÊci: specyfik´ zamó-
wienia (np. w zakresie okreÊlenia, jakie elementy
materia∏ów i kosztów sà kluczowe i w praktyce pod-
legajà du˝ym wahaniom), dost´pnoÊç wiarygodnych
i aktualizowanych podstaw ustalenia zmiany ceny
(np. odpowiednie wskaêniki Prezesa GUS), plano-
wane mo˝liwoÊci finansowe zamawiajàcego co do
przewidywanych zmian wynagrodzenia.

Poziom zmiany ceny

Zamawiajàcy projektujàc postanowienia umow-
ne realizujàc obowiàzek, o którym mowa w art.
439 ust. 2 pkt 1 okreÊla poziom zmiany ceny ma-
teria∏ów lub kosztów, który b´dzie stanowi∏ pod-
staw´ do zmiany wynagrodzenia oraz poczàtko-
wy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia. Ele-
ment ten ma istotne znaczenie dla przejrzystego
stosowania klauzul waloryzacyjnych zarówno
przez zamawiajàcego, jak i wykonawc´.

Elementy te jako obowiàzkowe nie mogà byç pomi-
ni´te przez zamawiajàcego. Pzp nie okreÊla ani mini-
malnego ani maksymalnego poziomu dopuszczal-
nych zmian ceny materia∏ów lub kosztów, pozosta-
wiajàc decyzj´ zamawiajàcemu. Zauwa˝enia wyma-
ga, ˝e zmiana kosztów stanowi oddzielnà kategori´,
nieobejmujàcà cen materia∏ów, na co wskazuje
brzmienie ww. przepisu (ustawodawca pos∏uguje si´
poj´ciem zmiany ceny materia∏ów lub kosztów zwià-
zanych z realizacjà zamówienia). Zatem obie te kate-
gorie stanowià samodzielnà podstaw´ do zmiany

Zamówienia Publiczne DORADCA Nr 9 | 2021

I N T E R P R E T A C J E | W Y J A Â N I E N I A



37

wysokoÊci wynagrodzenia, choç oczywiÊcie mogà te˝
wystàpiç ∏àcznie.

OkreÊlajàc poziom zmian ceny zamawiajàcy powi-
nien wziàç pod uwag´ przede wszystkim specyfik´
danego zamówienia oraz w oparciu o dane zamówie-
nie okreÊliç koszyk elementów kosztotwórczych. Za-
mawiajàcy nie musi przy tym uwzgl´dniaç wszyst-
kich elementów, a jedynie te które w jego ocenie ma-
jà najwi´kszy wp∏yw na koszty wykonania ca∏ego za-
dania. Mo˝e równie˝ wziàç pod uwag´ tylko te kosz-
ty o charakterze reprezentatywnym.

TreÊç klauzuli waloryzacyjnej b´dzie zale˝a∏a w du˝ej
mierze od tego, w jaki sposób zamawiajàcy okreÊli
cen´ umowy (rycza∏towa czy kosztorysowa), które
elementy kosztotwórcze majà najwi´ksze znaczenie
z punktu widzenia specyfiki danego zamówienia lub
te, które potencjalnie sà najbardziej nara˝one na wa-
hania cenowe na rynku oraz od ustalenia czy wybra-
ne przez zamawiajàcego elementy b´dà mia∏y istotny
wp∏yw na ca∏oÊç kosztów realizacji zamówienia. Wa-
loryzacja mo˝liwa jest zarówno przy wynagrodzeniu
kosztorysowym jak i rycza∏towym.

Ustalenie w∏aÊciwego koszyka waloryzacji przez
dobór odpowiednich wskaêników ma równie˝
istotne znaczenie dla prawid∏owego, adekwat-
nego do danego zamówienia ustalenia klauzul
waloryzacyjnych.

OkreÊlenie materia∏ów czy kosztów, które b´dà pod-
lega∏y waloryzacji oraz wskaênika waloryzacji mniej
sprawi problemów przy wynagrodzeniu kosztoryso-
wym. Ustalenie materia∏ów lub kosztów mo˝e si´
odbyç wówczas w oparciu o kosztorys inwestorski,
wzgl´dnie kosztorys ofertowy. W praktyce wyglàda
to tak, ˝e zamawiajàcy wskazuje konkretne materia-
∏y oraz przyporzàdkowuje im wskaêniki na podsta-
wie, których dokonywana b´dzie waloryzacja.

Kosztorys powykonawczy, który zazwyczaj sporzà-
dzony jest przy tego typu wynagrodzeniu, umo˝liwia
nast´pnie porównanie rzeczywiÊcie poniesionych
kosztów z kosztorysem ofertowym sk∏adanym na
etapie oferty. Mo˝liwoÊç zmiany cen lub kosztów b´-
dzie dotyczy∏a tylko i wy∏àcznie tych okreÊlonych

przez zamawiajàcego na etapie projektowania posta-
nowieƒ umownych w ramach obowiàzków, o któ-
rych mowa w art. 439 Pzp. A contario pozosta∏e ceny
lub koszty nie b´dà podlega∏y waloryzacji, pomimo
ich wzrostu czy te˝ obni˝enia w stosunku do cen wy-
nikajàcych z kosztorysu ofertowego.

Po ustaleniu przez zamawiajàcego koszyka ele-
mentów kosztotwówrczych, konieczne jest
okreÊlenie poziomu zmiany cen lub kosztów, ja-
ki b´dzie uprawnia∏ do waloryzacji wynagrodze-
nia. Wydaje si´, ˝e jedynie mo˝liwym do zasto-
sowania sposobem jest okreÊlenie poziomu
zmiany w uj´ciu procentowym w stosunku do
ceny lub kosztów przyj´tych w ofercie.

Poczàtkowy termin ustalenia zmiany

Obligatoryjnym elementem klauzuli waloryza-
cyjnej, poza koniecznoÊcià okreÊlenia w umowie
poziomu zmiany ceny materia∏ów lub kosztów
zwiàzanych z realizacjà zamówienia, jest rów-
nie˝ okreÊlenie poczàtkowego terminu ustalenia
zmiany wynagrodzenia.

Zamawiajàcy ustala wi´c moment, który b´dzie
punktem wyjÊciowym do ustalania zmian wynagro-
dzenia. W tym przypadku bez znaczenia pozostaje
sposób wynagrodzenia i to czy w ramach umowy
wykonawca zobowiàzany jest do sporzàdzenia kosz-
torysu powykonawczego. Ustawodawca nie okreÊli∏
przy tym ˝adnych ram czasowych, pozostawiajàc to
decyzjom zamawiajàcego.

Przy ustalaniu tego terminu nale˝y wziàç pod uwag´
cel wprowadzenia postanowienia art. 439, tj. zabez-
pieczenie wykonawców przed gwa∏townymi zmiana-
mi ekonomicznymi na rynku budowlanym. Pewnà
wytycznà stanowi za∏o˝enie przyj´te przez ustawo-
dawc´, ˝e obligatoryjnà waloryzacjà obj´te sà umo-
wy zawarte na okres d∏u˝szy ni˝ 12 miesi´cy. Nie
w ka˝dym jednak post´powaniu przyj´cie, ˝e pierw-
sza waloryzacja b´dzie mog∏a byç przeprowadzona
dopiero po up∏ywie roku od zawarcia umowy, b´dzie
stanowi∏o realizacj´ celu, jaki przyÊwieca∏ wprowa-
dzeniu klauzul waloryzacyjnych do umów w sprawie
zamówienia publicznego.
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Zasadne wydaje si´ postawienie tezy, ˝e waloryzacja
– aby mog∏a realizowaç postawione cele – musi byç
dokonywana w takich odst´pach czasowych, aby za-
pewniç faktyczne zabezpieczenie zachodzàcych
zmian cen lub kosztów. Stàd te˝ okreÊlenie poczàtko-
wego terminu ustalenia zmiany uzale˝nione b´dzie
od specyfiki danego zamówienia przy uwzgl´dnieniu
danego rynku.

Szczególnym przepisem dotyczàcym ustalenia poczàt-
kowego terminu zmiany wynagrodzenia jest art. 439
ust. 3, zgodnie z którym „je˝eli umowa zosta∏a zawar-
ta po up∏ywie 180 dni od dnia up∏ywu terminu sk∏a-
dania ofert, poczàtkowym terminem ustalenia zmia-
ny wynagrodzenia jest dzieƒ otwarcia ofert, chyba ˝e
zamawiajàcy okreÊli termin wczeÊniejszy”. W takim
przypadku przy ustaleniu zakresu waloryzacji nale˝y
uwzgl´dniç zmiany cen i kosztów zaistnia∏e w okresie
a˝ od up∏ywu terminu sk∏adania ofert (lub wczeÊniej-
szego) do dnia dokonywanej waloryzacji.

Sposób ustalania zmiany

Kolejnym obligatoryjnym elementem umowy,
której dotyczy obowiàzek, o którym mowa
w art. 439 Pzp, jest sposób ustalenia zmiany wy-
nagrodzenia.

Jak wynika z art. 439 ust. 2 pkt 2 mo˝e on byç okre-
Êlony z u˝yciem odes∏ania do wskaênika zmiany ce-
ny materia∏ów lub kosztów, w szczególnoÊci wskaê-
nika og∏aszanego w komunikacie Prezesa GUS lub
przez wskazanie innej podstawy, w szczególnoÊci
przez wskazanie wykazu rodzajów materia∏ów lub
kosztów, w przypadku których zmiana ceny (lub, jak
si´ wydaje, równie˝ zmiana kosztu, co ustawodawca
pomija) uprawnia strony umowy do ˝àdania zmiany
wynagrodzenia.

W pierwszym przypadku zmiana wynagrodzenia na-
st´puje nie wi´cej ni˝ o og∏aszany w komunikacie
GUS wskaênik zmiany ceny materia∏ów lub kosztów.
Z kolei w drugim, jako punkt odniesienia do cen ma-
teria∏ów lub kosztów zamawiajàcy mo˝e stosowaç
wydawnictwa publikujàce informacje o poziomie cen
i kosztów, typu Sekocenbud, tzw. KNR (katalogi na-
k∏adów rzeczowych).

Wp∏yw zmiany ceny materia∏ów lub kosztów
na koszt wykonania zamówienia

Poza okreÊleniem przez zamawiajàcego pod-
stawy ustalenia zmiany wynagrodzenia, obli-
gatoryjnym elementem umowy jest wskazanie
sposobu okreÊlenia wp∏ywu zmiany cen mate-
ria∏ów lub kosztów na koszt wykonania zamó-
wienia.

Redakcja art. 439 ust. 2 pkt 3 pozwala na przyj´cie
stanowiska, ˝e nie ka˝da zmiana ceny okreÊlonych
materia∏ów lub kosztów zwiàzanych z realizacjà za-
mówienia musi skutkowaç adekwatnà zmianà wyso-
koÊci wynagrodzenia. Stàd te˝ obowiàzkiem zama-
wiajàcego jest okreÊlenie w postanowieniach umow-
nych sposobu okreÊlenia wp∏ywu zmian ceny lub
kosztu na koszt wykonania zamówienia.

Zamawiajàcy zobowiàzany jest równie˝ do okreÊle-
nia w umowie w jakich okresach mo˝e nast´powaç
kolejna zmiana wynagrodzenia wykonawcy (po do-
konanej w terminie okreÊlonym jako poczàtkowy
termin ustalenia zmiany wysokoÊci wynagrodzenia).
Realizacja tego obowiàzku b´dzie zale˝a∏a nie tylko
od specyfiki danego zamówienia, ale i okresu jego
realizacji, a tak˝e mo˝liwoÊci finansowych zamawia-
jàcego.

Maksymalna wartoÊç
zmiany wynagrodzenia

Obligatoryjnie w umowie, której dotyczy obo-
wiàzek wprowadzenia klauzul waloryzacyjnych,
okreÊla si´ maksymalnà wartoÊç zmiany wyna-
grodzenia, jakà dopuszcza zamawiajàcy w efek-
cie zastosowania postanowieƒ o zasadach
wprowadzania zmian wysokoÊci wynagrodze-
nia.

Wykonujàc ten obowiàzek, zamawiajàcy winien pa-
mi´taç, ˝e waloryzacja mo˝e obejmowaç zarówno
zwi´kszenie jak i zmniejszenie wynagrodzenia, dla-
tego te˝ omawiany limit powinien zostaç ustanowio-
ny zarówno na plus, jak i minus, tak aby zrównowa-
˝yç interesy obu stron umowy. W praktyce wartoÊç ta
okreÊlana jest procentowo.
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