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Mazowieckie z kolejnym odcinkiem autostrady a2. 
W pomorskim trwa budowa drogi ekspresowej s6 

Unia Europejska przekaże ponad 984 miliony złotych 
na budowę jednego z odcinków drogi ekspresowej 
S6 pomiędzy Słupskiem a Gdańskiem oraz blisko 330 
milionów złotych na budowę odcinka autostrady A2 
pomiędzy Warszawą a Mińskiem Mazowieckim. 

możliwość uzyskania pilotażowych scenariuszy 
zmian klimatu 

Wykorzystanie scenariuszy zmian klimatu 
przygotowanych z uwzględnieniem lokalizacji          
i specyfiki konkretnego projektu pomaga w optymalny 
sposób określić, na jakie czynniki klimatyczne projekt 
może być podatny, i jakie w związku z tym kroki należy 
podjąć celem jego uodpornienia na zidentyfikowane 
zagrożenia.

trwa ocena wniosków dla działania 5.2 POiiŚ 2014–
2020

Oceniane są wnioski o dofinansowanie dla projektów 
dot. rozwoju transportu kolejowego poza TEN-T (Kolej 
miejska – Infrastruktura), złożonych w ramach konkursu 
dla działania 5.2 POIiŚ 2014–2020.

https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1316-trwa-ocena-wnioskow-dla-dzialania-5-2-poiis-2014-2020
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1314-mazowieckie-z-kolejnym-odcinkiem-autostrady-a2-w-pomorskim-trwa-budowa-drogi-ekspresowej-s6
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1312-mozliwosc-uzyskania-pilotazowych-scenariuszy-zmian-klimatu
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Prawie 137 mln złotych ze środków Ue na 
modernizację toru wodnego do Portu Północnego 
w Gdańsku 

Celem inwestycji jest rozwój transportu wodnego       
i większa konkurencyjność Portu Gdańsk.

Unijne środki z POiiŚ na ogólnopolskie szkolenia 
w zakresie stosowania środków poprawiających 
bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego 

Ponad 4 miliony złotych UE przeznaczy na cykl szkoleń 
dla samorządowych zarządców dróg w zakresie 
stosowania inżynieryjnych środków poprawiających 
bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu 
drogowego.

Nabór ekspertów w dziedzinie analiz finansowo-
ekonomicznych 

Centrum Unijnych Projektów Transportowych, pełniące 
funkcję Instytucji Pośredniczącej III, IV, V i VI osi 
priorytetowej PO IiŚ 2014–2020, zaprasza do składania 
wniosków o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów 
w dziedzinie analiz finansowo-ekonomicznyc w ramach 
programu.

https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1308-prawie-137-mln-zlotych-ze-srodkow-ue-na-modernizacje-toru-wodnego-do-portu-polnocnego-w-gdansku
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1304-unijne-srodki-z-poiis-na-ogolnopolskie-szkolenia-w-zakresie-stosowania-srodkow-poprawiajacych-bezpieczenstwo-uczestnikow-ruchu-drogowego
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1311-nabor-ekspertow-w-dziedzinie-analiz-finansowo-ekonomicznych-w-ramach-iii-iv-v-i-vi-osi-priorytetowej-programu-operacyjnego-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020
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Nabór na szkolenie „Jak zapewnić dostępność dla 
osób o ograniczonej możliwości poruszania się    
w projektach transportowych POiiŚ?” 

Podczas szkolenia przedstawione zostaną teoria  
i praktyka w realizacji projektów dla osób  
z niepełnosprawnością ruchową.

Lista rankingowa w ramach konkursu nr 
POiiŚ.3.2/1/16 

Zgodnie z prezentowaną listą rankingową wsparciem UE 
objętych zostało 31 projektów. W sumie rozdysponowana 
alokacja wyniosła 1 mld 133 mln zlotych.

Nabór ekspertów ds. analiz projektów pod kątem 
wymagań ochrony środowiska 

Ogłoszenie o naborze kandydatów na eksperta ds. analiz 
projektów pod kątem wymagań ochrony środowiska 
w ramach III, IV, V i VI osi priorytetowej Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1302-nabor-ekspertow-ds-analiz-projektow-pod-katem-wymagan-ochrony-srodowiska-w-ramach-iii-iv-v-i-vi-osi-priorytetowej-poiis-2014-2020
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1299-nabor-na-szkolenie-jak-zapewnic-dostepnosc-dla-osob-o-ograniczonej-mozliwosci-poruszania-sie-w-projektach-transportowych-poiis
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1298-publikacja-listy-rankingowej-w-ramach-konkursu-nr-poiis-3-2-1-16


biuletyn informacyjny

ModyfikAcje uMów w sprAwAch zAMówień 
publicznych – zmiany de minimis

5

temat miesiąca:

ustawodawca unijny, przyjmując dyrektywę 2014/24/ue oraz dyrektywę 2014/25/
ue z dnia 26 lutego 2014 r. stworzył bardziej elastyczne, a przede wszystkim bardziej 
zdefiniowane narzędzia zmiany umów. obowiązujące wcześniej dyrektywy w sprawie 
zamówień publicznych nie normowały tego zagadnienia, skupiając się tylko na etapie 
udzielenia zamówienia1.

Na gruncie prawa krajowego zagadnienie zmian 
umowy o niewielkiej wartości reguluje art. 144 
ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, zwanej dalej 
ustawą Pzp). Przepis ten stanowi implementację 
art. 72 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE (Dz. Urz. UE L 
94/65, tzw. dyrektywa klasyczna) oraz art. 89 ust. 2 
dyrektywy 2014/25/UE (Dz. Urz. UE L 94/243, tzw. 
dyrektywa sektorowa).

Należy przywołać też preambułę (pkt 107) 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie 
zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 
2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94/65), który wskazuje, 
że:

W tym celu i aby zapewnić pewność prawa, 
niniejsza dyrektywa powinna przewidywać progi 
minimalne, poniżej których nowe postępowanie 
o udzielenie zamówienia nie jest konieczne.

modyfikacje umowy skutkujące 
nieznaczną zmianą wartości 

umowy do określonej wartości 
powinny być możliwe zawsze bez 

konieczności przeprowadzania 
nowego postępowania  

o udzielenie zamówienia. 

1. Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Istituto per L’innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilita’ Ambientali, „Documento di Analisi della Direttiva 
2014/24/UE in materia di appalti pubblici, s. 126 (www.itaca.org)–tłumaczenie własne autora.
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obligAtoryjne przesłAnki ustAwowe

P R Z E S ł A N K A W A R T O Ś ć  Z A M ó W I E N I A

łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy Pzp (obecnie: rozporządzenie 
Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 
2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień 
oraz konkursów, od których jest uzależniony 
obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi 
Publikacji Unii Europejskiej, Dz. U. z dnia 29 
grudnia 2017 r. poz. 2479)

zamawiający z sektora finansów publicznych:
144.000 euro - dla dostaw lub usług

zamawiający z sektora samorządowego:
221.000 euro - dla dostaw lub usług

zamawiający sektorowi: 
443.000 euro - dla dostaw lub usług

zamówienia w dziedzinach obronności  
i bezpieczeństwa:

443.000 euro - dla dostaw lub usług

zamawiający z sektora finansów publicznych, 
zamawiający z sektora samorządowego, 
zamawiający sektorowi, zamówienia  
w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa:
5.548.000 euro - dla robót budowlanych

usługi społeczne i inne szczególne usługi:
750.000 euro - w przypadku zamówień innych 
niż zamówienia sektorowe lub zamówienia  
w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa 
1.000.000 euro - w przypadku zamówień 
sektorowych

łączna wartość zmian jest mniejsza niż 
określona pierwotnie w umowie

10% wartości zamówienia w przypadku 
zamówień na usługi lub dostawy

15% wartości zamówienia w przypadku 
zamówień na roboty

zMiAny uMowy o niewielkiej wArtości – przykłAdy z projektów 
dofinAnsowAnych ze środków ue

2. I. Skubiszak-Kalinowska., E. Wiktorowska, Prawo zamówień publicznych. Komentarz aktualizowany do art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych, stan prawny na dzień 
31.07.2018r., LEX/el., 2018.

Zmiany wprowadzone na podstawie art. 144 ust.1 
pkt. 6 ustawy Pzp mogą wynikać przykładowo ze 
zmian technologii robót, zmian organizacyjnych 
lub pojawienia się nowych potrzeb w jednostce 
zamawiającego generujących przeprojektowanie 

gotowych i odebranych części dokumentacji 
projektowej stanowiących opis przedmiotu 
zamówienia i konieczność zlecenia robót 
wynikających z takich zmian projektów2.
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o czyM wArto pAMiętAć ?

W literaturze przedmiotu wskazuje się także, że 
przyczyną wprowadzenia zmian o charakterze de 
minimis mogą być niewielkie braki czy rozbieżności 
w początkowym projekcie, pod warunkiem że 
zmiana nie ma charakteru istotnego3.

przykłady z kontroli - zmiany wprowadzone na 
podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 6 ustawy pzp:

 » rezygnacja z robót budowlanych 
przewidzianych dla przejazdów kolejowo-
drogowych, w tym dostosowania 
pochylenia na dojazdach; wycinki drzew 
ograniczających widoczność przejazdu, 
zabudowy nawierzchni, utwardzenia drogi 
dojazdowej i uzupełnienia oznakowania oraz 
wykonanie robót budowlanych dla innych 
przejazdów - wykonanie i zaniechanie innych 
robót stanowiło konsekwencje wymagań 
narzuconych przez zarządców dróg w toku 
uzgadniania dokumentacji projektowej oraz 
w odpowiedzi na zgłaszane potrzeby lokalnej 
społeczności oraz przewoźników kolejowych;

 » rozbiórka istniejącej konstrukcji nośnej 
(przęsła) z posadowieniem istniejących 

podpór i wykonaniem za nimi żelbetowych 
oczepów posadowionych na palach 
wierconych, na których zostanie oparta nowa, 
dopasowana konstrukcja nośna – wykonanie 
robót stanowiło konsekwencje występowania 
nasypów niekontrolowanych w skład których 
wchodziły fragmenty cegieł, kamienie oraz 
żużel;

 » demontaż rozjazdów staroużytecznych, 
montaż zregenerowanych rozjazdów, 
montaż dodatkowej sieci trakcyjnej na terenie 
rozjazdów – roboty wyniknęły z konieczności 
wykonania torowiska w sposób umożliwiający 
powrót pojazdów dwukierunkowych;

 » wykonanie, nieujętych w dokumentacji 
projektowej studni drenażowych - wykonanie 
robót pozwoli na uniknięcie kolizji słupów 
trakcji z drenażem na całym przebudowanym 
odcinku;

 » rozbiórka, niezidentyfikowanego wcześniej 
ubezpieczenia faszynowego - roboty są 
konieczne, w celu umożliwienia wykonanie 
całości robót przez pogłębiarkę.

3. Public Procurement, Contract Modifications http://www.sigmaweb.org, 5), Low value (non-substantial) modifications, s. 9 - tłumaczenie własne. autora

4. Analogicznie: I. Skubiszak-Kalinowska., E. Wiktorowska, Prawo zamówień publicznych. Komentarz aktualizowany do art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych, stan 
prawny na dzień 31.07.2018r., LEX/el., 2018.

5. Strona internetowa Urzędu Zamówień Publicznych: www.uzp.gov.pl, zakładka repozytorium wiedzy, kontrole prowadzone przez UZP, Informacja o wyniku kontroli uprzedniej 
nr UZP/DKUE/KU/77/16 z dnia 20 grudnia 2016r.

6. Analogicznie: Isabel Gallego Córcoles: „LA MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS EN LA CUARTA GENERACIÓN DE DIRECTIVAS SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA” 
(www.aepda.es), 2.4 Modificaciones que no alcanzan determinados umbrales mínimos, s. 46: (…): ocena oparta wyłącznie na wartości zmiany, bez brania pod uwagę warunków 
udzielenia konkretnego zamówienia, byłaby niezgodna z zasadami równego traktowania, niedyskryminacji i przejrzystości – tłumaczenie własne autora. 

 » w celu zachowania zasady przejrzystości 
procesu udzielania zamówień publicznych 
oraz oceny kwalifikowalności wydatku (czy jest 
efektywny) zaleca się zawarcie w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia (np.  
w arunkach szczególnych kontraktu) zapisów 
określających zasady wyceny robót, usług 
lub dostaw, które mogą być wprowadzone w 
oparciu o przepis art. 144 ust. 1 pkt. 6 ustawy 
Pzp4 (pomimo braku formalnego obowiązku, 
wyrażonego w tym przepisie); 

 » przy ustalaniu wartości zamówienia5 nie 
uwzględnia się wartości ewentualnej zmiany 
umowy, o której mowa w tym przepisie;

 » zmiany postanowień umownych nie mogą 
być istotne, a więc sam fakt niewielkiej zmiany 
kwoty umowy nie oznacza automatycznie, że 
taka zmiana jest dozwolona6 (zmiany istotne 
definiuje art. 144 ust. 1e ustawy Pzp oraz 
orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej), a więc wszelkie postanowienie 
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umowne zmienione z naruszeniem art. 144 
ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Pzp podlegają 
unieważnieniu (art. 144 ust. 2 ustawy Pzp);

 » nie jest możliwym wprowadzenie zmian 
które skutkowałyby naruszeniem równowagi 
ekonomicznej na korzyść wykonawcy  
w sposób nieprzewidziany w umowie np. 
poprzez wprowadzenie zaliczek na poczet 
wykonania zamówienia (w przypadku 
gdy taka zmiana nie została przewidziana  
w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia)7;

 » wprowadzając kolejne modyfikacje umowy 
należy wziąć pod uwagę wartość netto8 
wszystkich modyfikacji;

 » ograniczenie zakresu przedmiotowego 
umowy będzie dopuszczalne, jeśli jego 
wartość będzie niższa niż wartość progów 
wskazanych w „Obligatoryjnych przesłankach 
ustawowych”;

 » za zwiększeniem wynagrodzenia wykonawcy 
powinna iść modyfikacja świadczenia 
wykonawcy na rzecz zamawiającego 
(ekwiwalentność), gdyż środki unijne 
są środkami publicznymi, a ponoszenie 
wydatków publicznych powinno następować 
w sposób celowy i oszczędny;

 » jeżeli wynagrodzenie przewidziane  
w umowie podlega waloryzacji, to wówczas 
wartość dopuszczalnego limitu zmiany 
umowy (10%/15%) należy liczyć od kwoty 
zwaloryzowanej (art. 144 ust. 1d ustawy Pzp).

podsumowanie

Ustawodawca krajowy, implementując przepisy 
prawa unijnego w drodze nowelizacji ustawy 
Prawo zamówień publicznych, która weszła      

w życie z dniem 28 lipca 2016 r. dał zamawiającym 
bardziej elastyczne narzędzia zmiany umów.

Przepis ten pozwala zamawiającemu na 
aneksowanie umowy (przy założeniu, że nie jest 
to zmiana istotna) bez konieczności wykazywania 
zaistnienia dodatkowych przesłanek. 

Zdaniem autora kierunek zmian, w szczególności 
mając na uwadze wysokość kwot oraz 
stopień skomplikowania realizowanych przez 
Beneficjentów kontraktów kwalifikowalnych   
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura     
i Środowisko, jest pozytywny.

7. Strona internetowa Urzędu Zamówień Publicznych: www.uzp.gov.pl, zakładka aktualności, Zaliczki w zamówieniach publicznych, s. 11. 

8. Wartość bez podatku od wartości dodanej (VAT).

zmiana jest dopuszczalna, jeżeli 
łączna wartość modyfikacji jest 
mniejsza niż kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy pzp i jest 

mniejsza od 10% (próg ma genezę 
w orzecznictwie trybunału 

sprawiedliwości ue) wartości 
zamówienia określonej pierwotnie 

w umowie, zaś w przypadku 
zamówień na usługi lub dostawy 
albo w przypadku zamówień na 
roboty budowlane jest mniejsza 

od 15% wartości zamówienia 
określonej pierwotnie w umowie.

Autor:
Przemysław Ostrowski 

Ekspert
Departament Kontroli
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nabór wniosków w trybie konkursowym dla działania 6.1 – rozwój publicznego  
transportu zbiorowego w miastach program infrastruktura i środowisko 2014-2020

Dofinansowanie mogą uzyskać projekty dotyczące elektryfikacji wybranych linii komunikacji miejskiej. 
Przez elektryfikację rozumie się zastąpienie (pełna lub częściowa wymiana) taboru o napędzie innym niż 
elektryczny, autobusami elektrycznymi lub trolejbusami wyposażonymi w niezależne elektrochemiczne 
źródło zasilania. 

Typ projektów podlegających dofinansowaniu – taborowe obejmujące:

1. zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania,

2. zakup nowych trolejbusów wyposażonych w niezależne elektrochemiczne źródło zasilania wraz 
z niezbędną infrastrukturą.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w  ramach konkursu dla Działania 6.1 
wynosi: 300 mln zł. 

wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 14.12.2018 r. do 31.01.2019 r.

informacja dotycząca podmiotów uprawnionych do ubiegania się o udzielenie wsparcia znajduje się 
w regulaminie konkursu. 

Czytaj więcej...

fot.: Mpk s.A w krakowie

https://www.cupt.gov.pl/os-priorytetowa-vi-rozwoj-niskoemisyjnego-transportu-zbiorowego-w-miastach/dzialanie-6-1-rozwoj-publicznego-transportu-zbiorowego-w-miastach/nabor-wnioskow/93-nabor-wnioskow-os-vi/1177-dzialanie-6-1-rozwoj-publicznego-transportu-zbiorowego-w-miastach
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Szanowni Państwo, 

chcielibyśmy poznać Państwa opinie dotyczące funkcjonalności  przekazywanych informacji. Prosimy  
o zgłaszanie sugestii, propozycji tematów, które – Państwa zdaniem – warto poruszyć na łamach biuletynu. 

zachęcamy do kontaktu z nami: biuletyn@cupt.gov.pl

zApowiedź wydArzeń i inforMAcje

redakc ja b iu le t ynu :  Centrum Uni jnych Projek tów Transpor tow ych

plac europejsk i  2 . ,  0 0 - 84 4 Warszawa

w w w.cupt .gov.p l

12 grudnia 2018 r. , Warszawa 

Konferencja: „TRANSPORT NA MIARĘ: w poszukiwaniu najlepszych 
standardów oceny wpływu miejskich projektów transportowych 

realizowanych z POIiŚ”.  
Organizator: CUPT

www.cupt.gov.pl

mailto:biuletyn%40cupt.gov.pl?subject=
https://www.cupt.gov.pl/
https://twitter.com/CUPT_gov_pl
mailto:cupt%40cupt.gov.pl?subject=
https://www.linkedin.com/company/cupt/?originalSubdomain=pl
https://www.youtube.com/channel/UCTThkAjtgmD8xUuMtj5uhqA?view_as=subscriber
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