
Pandemia COVID-19

Przepisy szczególne 
dotyczące zmian umów podwykonawczych
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Regulacje dotyczące zamówień 
publicznych w przepisach 
tzw. Tarcz Antykryzysowych
(stan prawny po zmianach wchodzących w życie 17 kwietnia 2020 r.)

Pandemia COVID-19 stała się przyczyną uchwalenia 
przepisów dotyczących zwalczania skutków społeczno -
gospodarczych chorób wywołanych wirusem SARS-CoV-2, 
nazywanych powszechnie Tarczami Antykryzysowymi. 

Regulacje dotyczące zamówień publicznych znalazły się w 
nowelizacji tzw. Tarczy Antykryzysowej 1.0 . czyli w 
ustawie dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o 
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 
2020 r. poz. 568 – „Nowelizacja Tarczy 1.0”). Ustawą tą 
zmieniono  ustawę 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 (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm. –
„Tarcza 1.0.”). 

Dalsze zmiany stanu prawnego przyniosła ustawa z dnia 
16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach 
wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa 
SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695 – „Tarcza 2.0”), 
która znowelizowała ponownie pierwotne regulacje 
Tarczy 1.0. Zmiany te weszły w życie z dniem 17 kwietnia 
2020 r. 

Regulacją normatywną Tarcz Antykryzysowych objęto 
również zmiany umów podwykonawczych, związanych z 
wykonywaniem zamówienia publicznego, a stosowne 
uregulowania w tym zakresie zawarto w art. 15r ust. 7-9 
Tarczy 1.0.

Jerzykowski i Wspólnicy. Sp. K. 



3

W przepisach art. 15r ust. 7 i 8 Tarczy 1.0. 
wprowadzono unormowania obligujące 
strony umowy podwykonawczej, związanej z 
wykonaniem zamówienia publicznego, do 
dokonania stosownej zmiany łączącej ich 
umowy w przypadku stwierdzenia, że 
okoliczności związane z wystąpieniem 
COVID-19, mogą wpłynąć lub wpływają na 
należyte jej wykonanie. 

Posłużenie się przez ustawodawcę 
sformułowaniem „uzgadniają” oznacza de 
facto obowiązek dokonania zmiany umowy 
podwykonawczej w sytuacji stwierdzenia 
choćby potencjalnego wpływu okoliczności  
związanych z wystąpieniem COVID-19 na 
należyte wykonanie takiej umowy. 

Prawodawca w art. 15 r ust. 7 Tarczy 1.0. 
kreuje również przykładowy, otwarty, 
katalog zmian umowy podwykonawczej, 
wskazując, że zmiana taka może polegać w 
szczególności na: 

• modyfikacji terminu wykonania umowy 
lub jej części 

• czasowym zawieszeniu wykonania 
umowy lub jej części, 

• modyfikacji sposobu wykonywania 
umowy

• modyfikacji zakresu wzajemnych 
świadczeń stron

Regulacja normatywna art. 15r ust. 7 
dotyczy zarówno:

• umów  podwykonawczych łączących 
wykonawców z podwykonawcami, jak i

• umów o dalsze podwykonawstwo
zawieranych między podwykonawcami 
i dalszymi podwykonawcami. 

Zakres  
zmiany umów 
podwykonawczych

Zmiana umów podwykonawczych
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Ponadto Tarcza 1.0. w art. 15r ust. 8 
wprowadziła uregulowanie obligujące do 
modyfikacji stosunków podwykonawczych, 
związanych z wykonaniem części zamówienia 
publicznego ,w sytuacji łącznego ziszczenia 
się następujących przesłanek:

• nastąpi zmiana umowy w sprawie 
zamówienia publicznego (czyli umowy 
zawartej przez zamawiającego z 
wykonawcą) podstawie art. 15r ust. 1 
Tarczy 1.0., przy czym

• dokonana  zmiana obejmuje część 
zamówienia powierzoną do wykonania 
podwykonawcy. 

Ustawodawca zastrzegł przy tym w art. 
15r ust. 8  Tarczy 1.0., że uzgodnione przez 
wykonawcę i podwykonawcę zmienione 
warunki wykonania umowy przez 
podwykonawcę nie mogą być mniej 
korzystne, niż zmienione warunki 
wykonania przez wykonawcę umowy w 
sprawie zamówienia publicznego przez 
wykonawcę.  

Przedmiot i zakres zmian dokonywanych w 
oparciu o art. 15r ust. 8 Tarczy 1.0. będzie 
zatem determinowany uprzednio dokonaną 
zmianą umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, dokonaną, co należy podkreślić, 
w oparciu o regulację art. 15r Tarczy 1.0. 

Zmiana umów podwykonawczych
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Obligatoryjna 
zmiana umów 
podwykonawczych

Regulacja normatywna art. 15r ust. 8 
dotyczy zarówno:

• umów  podwykonawczych łączących 
wykonawców z podwykonawcami, jak i

• umów o dalsze podwykonawstwo
zawieranych między podwykonawcami 
i dalszymi podwykonawcami. 

Zamiana umowy 
głównej 

(zamawiający-
wykonawca)

Zmiana umowy 
podwykonawczej 

(wykonawca-
podwykonawca części 

zamówienia, której 
dotyczy zmiana 

umowy głównej)

Zmiana umowy 
podwykonawczej 
(podwykonawca -

dalszy podwykonawca, 
który wykonuje cześć 

zamówienia, której 
dotyczy zmiana 
umowy głównej
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