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Kary umowne 

 

Popularność kary umownej wynika z możliwości dochodzenia zapłaty kwoty 

pieniężnej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia publicznego. 

Zgodnie z art. 483 § 1 k.c. można bowiem zastrzec w umowie, że naprawienie szkody 

wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego 

nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Przewidziana w tym przepisie 

kara umowna jest swego rodzaju odszkodowaniem służącym naprawieniu szkody 

wyrządzonej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania 

niepieniężnego.  

Stosownie do art. 471 k.c. przesłanką uzasadniającą zwolnienie dłużnika od 

obowiązku naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązania jest wykazanie przez niego, że niewykonanie lub nienależyte, 

wykonanie jest następstwem okoliczności za które nie ponosi on odpowiedzialności. 

W konsekwencji w razie kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania 

zobowiązania, kara należy się jedynie, gdy dojdzie do zwłoki dłużnika (art. 476 k.c.). 

Dłużnik może się uwolnić od obowiązku zapłaty kary umownej, jeżeli obali wynikające 

z art. 471 k.c. domniemanie, że opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest 

następstwem okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność. Oczywiście, stosownie 

do art. 473 § 1 k.c. strony mogą umownie rozszerzyć odpowiedzialność dłużnika. 

Jeżeli strony zastrzegłyby kary umowne w każdym wypadku niewykonania 

zobowiązania, bez znaczenia dla obowiązku zapłaty kary umownej byłyby przyczyny, 

które spowodowały niedotrzymanie przez dłużnika terminu wykonania 

zobowiązania. Jednakże odpowiedzialność dłużnika w zakresie kary umownej bez 

względu na przyczynę niewykonania zobowiązania powinna być w umowie wyraźnie 

określona, nie ma bowiem podstaw do dorozumienia rozszerzonej 

odpowiedzialności dłużnika (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 października 

2010 r., II CSK 180/10). 
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W orzecznictwie, od lat utrwalony jest również pogląd, że kara umowna przysługuje 

także w takim przypadku gdy zamawiający nie poniósł żadnej szkody z powodu 

nienależytego wykonania umowy mimo, że przepis mówi o prawie do kary „bez 

względu na wysokość poniesionej szkody” (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w 

Katowicach z dnia 18 lutego 2015 r., I ACa 967/14). Jeśli uchybienie wykonawcy polega 

na niedotrzymaniu terminu wykonania zamówienia publicznego, kara umowna, w 

razie jej zastrzeżenia, typowo należna jest za opóźnienie albo za zwłokę wykonawcy. 

W obiegowej opinii przyjmuje się, że w przypadku zastrzeżenia kary umownej za 

opóźnienie bez znaczenia pozostają przyczyny leżące u podstaw opóźnienia oraz 

zawinienie dłużnika (wykonawcy). Przyjęcie takiego stanowiska, zależnie od stanu 

faktycznego sprawy, może być jednak błędem.  

 

Opóźnienie, czy zwłoka 

 

Jeśli uchybienie wykonawcy polega na niedotrzymaniu terminu wykonania 

zamówienia publicznego, kara umowna, w razie jej zastrzeżenia, typowo należna jest 

za opóźnienie albo za zwłokę wykonawcy. W obiegowej opinii przyjmuje się, że w 

przypadku zastrzeżenia kary umownej za opóźnienie bez znaczenia pozostają 

przyczyny leżące u podstaw opóźnienia oraz zawinienie dłużnika (wykonawcy). 

Przyjęcie takiego stanowiska, zależnie od stanu faktycznego sprawy, może być jednak 

błędem. Kara umowna jest ustalonym z góry zryczałtowanym odszkodowaniem, 

powiązanym z reżimem odpowiedzialności kontraktowej. Przemawia za tym m.in. 

umiejscowienie przepisów dotyczących kary umownej (art. 483 - 484 k.c.) wśród 

przepisów odnoszących się do reżimu odpowiedzialności kontraktowej. Zwłoka w 

świetle art. 476 k.c. jest opóźnieniem kwalifikowanym dłużnika, wynikającym z 

okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność.  

Opóźnienie nie jest zwłoką tylko wówczas, gdy dłużnik udowodni, że nastąpiło on z 

przyczyn za które odpowiedzialności nie ponosi, wierzyciel zaś musi tylko wykazać, że 

świadczenie nie zostało spełnione w terminie, nie obciąża go natomiast dowód, że 
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przybrało ono postać zwłoki. Przy czym oceny, czy chodzi o okoliczności, za które 

dłużnik ewentualnie odpowiada, dokonuje się według ogólnych zasad 

odpowiedzialności dłużnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązania (art. 471-474 k.c.). Opóźnienie nie jest zwłoką tylko wówczas, gdy 

dłużnik udowodni, że nastąpiło ono z przyczyn, za które odpowiedzialności nie 

ponosi. Wierzyciel (zamawiający) - co oczywiste - musi tylko wykazać, że świadczenie 

nie zostało spełnione w terminie, nie obciąża go natomiast dowód, że przybrało ono 

postać zwłoki (tak w wyrokach Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 maja 2006 

r., I ACa 1229/05; z dnia 22 czerwca 2006 r., I ACa 2321/05, z dnia 29 września 2010 r., 

V ACa 208/10 oraz wyroku Sądu Najwyższego z dnia 22 września 2011 r., V CSK 

427/10 oraz z dnia 4 lutego 2011 r., III CSK 161/10). 

Zgodnie z art. 476 k.c. dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w 

terminie, a jeżeli termin nie jest oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie 

po wezwaniu przez wierzyciela. Nie dotyczy to wypadku, gdy opóźnienie w spełnieniu 

świadczenia jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie 

ponosi. Z art. 476 k.c. należy zatem wyprowadzić wniosek, iż dłużnik dopuszcza się 

zwłoki, jeżeli opóźnia się ze spełnieniem świadczenia, a opóźnienie to jest 

następstwem okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność.  

Z przepisu art. 476 k.c. wynika domniemanie prawne, iż nie dotrzymując terminu, 

dłużnik pozostaje w zwłoce, czyli niewykonanie zobowiązania w terminie wynikło z 

przyczyn, za które dłużnik odpowiada. Wobec tego wierzyciel nie musi udowadniać, 

że niedotrzymanie terminu spełnienia świadczenia jest spowodowane 

okolicznościami, za które dłużnik odpowiada. Rzeczą wierzyciela jest tylko wykazanie, 

iż termin wykonania zobowiązania upłynął bezskutecznie. W sytuacji jeżeli dłużnik 

twierdzi, iż nie popadł w zwłokę, lecz w opóźnienie zwykłe niestwarzające 

negatywnych dla niego następstw prawnych, to winien tę okoliczność wykazać. 

Uwzględniając art. 476 zd. 2 k.c., dla zwłoki przesądzające znaczenie ma okoliczność, 

że jest to uchybienie terminowi świadczenia, za które dłużnik ponosi 

odpowiedzialność. Odnosząc to stwierdzenie do art. 471 in fine k.c., nasuwa się 
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wniosek, że zwłoka jest szczególnym przypadkiem nienależytego wykonania 

zobowiązania, natomiast podstawową okolicznością obciążającą dłużnika jest także w 

tym wypadku jego wina nieumyślna w postaci niedbalstwa. Zgodnie bowiem z art. 

472 k.c., jeżeli ze szczególnego przepisu ustawy albo z czynności prawnej nie wynika 

nic innego, dłużnik odpowiedzialny jest za niezachowanie należytej staranności.  

W wyroku z dnia 16 stycznia 2013 r., II CSK 331/12, Sąd Najwyższy zwrócił uwagę, że 

obowiązek zapłaty kary umownej za opóźnienie powstaje wówczas, gdy naruszenie 

zobowiązania powstało na skutek okoliczności, za które dłużnik ponosi 

odpowiedzialność. W wyroku II CSK 331/12 Sąd Najwyższy wskazał również, że nie 

można żądać kary umownej, gdy dłużnik obalił wynikające z art. 471 K.c. 

domniemanie, że opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem 

okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność. Zastrzec należy, że 

dochodząc kary umownej w opisywanym przypadku, wierzyciel nie musi udowadniać, 

że nieterminowe wykonanie zobowiązania nastąpiło na skutek okoliczności, za które 

dłużnik ponosi odpowiedzialność. To dłużnika obciąża natomiast dowód braku 

odpowiedzialności za wskazane zdarzenie. Powyższe nie oznacza, iż nie jest możliwe 

przyjęcie w umowie, że odpowiedzialność dłużnika jest szersza i obejmuje nawet 

okoliczności niezawinione przez niego. Przepis art. 472 K.c. statuuje 

odpowiedzialność dłużnika w reżimie odpowiedzialności kontraktowej na zasadzie 

winy (za niezachowanie należytej staranności). Przepis ten ma jednak charakter 

względnie obowiązujący dopuszcza więc możliwość modyfikowania granicy i zasady 

odpowiedzialności dłużnika. Dłużnik może więc przez umowę przyjąć 

odpowiedzialność za niewykonanie zobowiązania z powodu oznaczonych 

okoliczności, także tych niezależnych od niego (art. 473 § 1 k.c.). Dla osiągnięcia 

takiego rezultatu bardzo istotny jest właściwy sposób redakcji poszczególnych 

postanowień umownych. Powinien z nich wynikać, w sposób nie budzący 

wątpliwości, zamiar stron rozszerzenia odpowiedzialności dłużnika za niewykonanie 

zobowiązania. Redagując umowę, należy mieć więc na względzie, że zastrzeżenie w 

umowie kary umownej „za opóźnienie”, bez wskazania dodatkowych przesłanek 

zmiany reżimu odpowiedzialności dłużnika, niekoniecznie oznacza, iż wierzyciel 
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będzie miał możliwość skutecznego dochodzenia kary umownej w każdym przypadku 

opóźnienia się dłużnika w wykonaniu zobowiązania.  

Skoro nienależyte wykonanie umowy zostało spowodowane okolicznościami, za 

które odpowiedzialność ponosi wyłącznie wierzyciel (inwestor) to dłużnik 

(wykonawca) nie może być zobowiązany do zapłaty kary umownej (zob. wyrok Sądu 

Najwyższego z dnia 27 września 2013 r., I CSK 748/12). 

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 473 k.c. stronom zobowiązania przysługuje 

uprawnienie do innego, szerszego lub węższego określenia okoliczności, za które 

dłużnik odpowiada; może ona również wynikać z przepisów ustawy. Wówczas, w 

konkretnym stosunku, zwłoką będzie również takie uchybienie terminowi 

świadczenia, którego przyczynę stanowiły okoliczności inne niż niezachowanie przez 

dłużnika należytej staranności. W takim wypadku, przy rozszerzeniu 

odpowiedzialności, niemożliwość postawienia dłużnikowi zarzutu zawinienia nie jest 

przeszkodą uznania, że pozostaje on w zwłoce. W skrajnym wypadku, gdy strony 

wprowadzą odpowiedzialność typu gwarancyjnego za skutek, zwłoka i opóźnienie nie 

będą się między sobą różniły.  

Wola stron co do rozszerzenia odpowiedzialności dłużnika z tytułu kary umownej 

powinna być jednak wyraźnie uzewnętrzniona. Odnosząc się do wskazanej kwestii 

zauważyć należy, że w granicach swobody kontraktowej (art. 3531 k.c., art. 473 § 1 

k.c.) strony mogą umownie ukształtować zakres odpowiedzialności, kompensacji i 

rozkład ryzyka ponoszenia skutków niewykonania zobowiązania. Przepisy o karze 

umownej za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązania niepieniężnego 

(art. 483 k.c.) mają bowiem charakter dyspozytywny (przepis ma charakter 

dyspozytywny, gdy jego zastosowanie w konkretnym stosunku prawnym może zostać 

wyłączone wolą stron). 

Do kategorii przesłanek negatywnych kary umownej zalicza się brak 

winy dłużnika. Wykazanie przez dłużnika brak winy powoduje uchylenie obowiązku 

świadczenia kary umownej w tych stosunkach zobowiązaniowych, w których dłużnik 

odpowiada na zasadzie winy. Podkreślić należy, że użycie ogólnego sformułowania 
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o karze umownej „za opóźnienie” także nie czyni jej niezależną od przyczyn 

niedochowania terminu spełnienia świadczenia. 

Od kary umownej odróżnić należy dopuszczalne zastrzeżenie o charakterze 

gwarancyjnym, nakładające obowiązek zapłaty określonej kwoty pieniężnej w razie 

niewykonania (niewłaściwego wykonania) zobowiązania wskutek okoliczności, za 

które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności, do którego nie stosuje się przepisów o 

karze umownej. Taki charakter będzie miało postanowienie umowne w brzmieniu „za 

uchybienie terminu”, „bez względu na przyczynę niewykonanie lub niewłaściwe 

wykonanie zobowiązania”.  

Nie ma przeszkód prawnych, aby wykonawca, na podstawie art. 473 § 1 k.c. przyjął w 

umowie odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania 

także z powodu okoliczności niezawinionych. Możliwość rozszerzenia (zaostrzenia) 

zakresu odpowiedzialności wykonawcy jest nieograniczona, ponieważ art. 473 § 1 k.c. 

w tym zakresie nie określa żadnych granic. Strony w umowie mogą więc przyjąć 

odpowiedzialność dłużnika niezależnie od winy (na zasadzie ryzyka) lub nawet przyjąć 

odpowiedzialność za siłę wyższą, za którą na podstawie ustawy dłużnik nie ponosi 

odpowiedzialności.  

Za dopuszczalną należy uznać także możliwość, że odszkodowanie za nienależyte 

wykonanie umowy może przysługiwać zamawiającemu, jeżeli niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie umowy będzie następstwem innych okoliczności, niż tylko 

zawinione zachowanie wykonawcy. Jeżeli postanowienia zawartej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego określają rozszerzony zakresu odpowiedzialności w 

stosunku do uregulowanej ustawowo i zastrzegają karę umowę z tytułu opóźnienia w 

wykonaniu lub nienależytym wykonaniu umowy, to bez znaczenia są przyczyny, które 

spowodowały niedotrzymanie przez wykonawcę terminu wykonania przedmiotu 

umowy i ocena czy opóźnienie ma formę kwalifikowaną, zależną od winy.  
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Wysokość kary umownej a rażąco wygórowana kara umowna 

 

Sąd może miarkować karę umowną w dwóch przypadkach określonych w art. 484 § 2 

k.c.: 1) jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać 

zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco 

wygórowana; 2) gdy pomiędzy odszkodowaniem, jakie wierzyciel otrzymałby w razie 

dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, a karą umowną zachodzi rażąca 

dysproporcja. W wyroku z dnia 14 sierpnia 2014 r., I ACa 351/14, Sąd Apelacyjny w 

Katowicach zwrócił uwagę, że „Pojęcie rażącego wygórowania kary umownej jest 

zwrotem niedookreślonym, brak jednoznacznego wskazania kryteriów 

rozstrzygających o nadmiernej wysokości kary ma na celu uelastycznienie stosowania 

konstrukcji miarkowania. Sąd ma zatem możliwość dostosowania przyjętych 

kryteriów oceny do występujących postanowień kontraktowych dotyczących kary 

umownej, do okoliczności faktycznych i skutków niewykonania lub nienależytego 

wykonania zobowiązania. Najbardziej ogólnym kryterium oceny jest stosunek 

pomiędzy wysokością kary umownej, a wartością całego zobowiązania głównego. 

Dopuszczalne jest również przyjęcie jako punktu odniesienia wartości świadczenia 

spełnionego przez dłużnika z opóźnieniem. Dokonując oceny wysokości kary 

umownej sąd może brać również pod rozwagę takie elementy jak zakres i czas 

trwania naruszenia przez dłużnika powinności kontraktowych, wagę naruszonych 

postanowień kontraktowych, zagrożenie dalszymi naruszeniami powinności 

kontraktowych, zgodny zamiar stron w zakresie ustalenia celu zastrzeżenia kary w 

określonej wysokości. Z konstrukcji drugiej przesłanki, tj. wykonania zobowiązania w 

znacznej części wynika natomiast, że punktem odniesienia jest pełne wykonanie 

zobowiązania przez dłużnika.”. 

Rażąco wygórowana kara umowna to zarówno sytuacja, gdy zachwiana zostanie 

relacja pomiędzy wysokością wynagrodzenia za wykonanie zobowiązania a 

wysokością kary umownej zastrzeżonej za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu 

umowy, z uwzględnieniem okresu opóźnienia, jak i wtedy (co jest zasadniczym 

kryterium miarkowania kary umownej z uwagi na jej rażące wygórowanie), gdy 



PODSTAWY PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
 

Kary umowne w umowie w sprawie zamówienia publicznego  

 

 

 

 

Strona 9 z 15 

 
  

 

 

zachwiany został stosunek wysokości zastrzeżonej kary umownej do wysokości 

doznawanej szkody (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 września 2007 r., V CSK 

139/07 oraz uchwałę składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 2003 r., 

III CZP 61/03). Kara umowna jest bowiem surogatem odszkodowania, zastrzeżonym 

w określonej wysokości i nie może prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia 

wierzyciela (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 września 2010 r., V 

ACa 267/10). 

W wyroku z dnia 27 lutego 2013 r., I ACa 99/13, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu zwrócił 

uwagę, że „Rozważając zasadność żądania miarkowania kary umownej należy mieć 

na uwadze, że art. 484 § 2 k.c. statuuje wyjątek od zasady pacta sunt servanda i od 

regulacji określonej w przepisach art. 3531 k.c., art. 354 § 1 k.c. oraz od 

sformułowanej w art. 484 § 1 k.c. zasady, że w razie wyrządzenia wierzycielowi szkody 

przysługuje mu kara umowna w zastrzeżonej wysokości, bez względu na wysokość tej 

szkody. Nie może być więc interpretowany rozszerzająco. Ustawodawca nie wskazał 

stanów faktycznych uzasadniających miarkowanie kary umownej, pozostawiając ich 

ustalenie uznaniu sędziowskiemu uwzględniającemu okoliczności konkretnej sprawy. 

Jak wynika z orzecznictwa norma ta może znaleźć zastosowanie zawsze wówczas, gdy 

w świetle oceny określonego stanu faktycznego można mówić o tym, że kara 

umowna w zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako nieadekwatna. Katalog 

kryteriów pozwalających na zmniejszenie kary umownej nie jest zamknięty. Stosując 

instytucję miarkowania, sąd powinien mieć na względzie podstawowe funkcje kary 

umownej, jakimi są funkcja stymulująca wykonanie zobowiązania, funkcja represyjna 

w postaci sankcji za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy oraz funkcja 

kompensacyjna, polegająca na naprawieniu szkody, jeśli wierzyciel ją poniósł, bez 

konieczności precyzyjnego wyliczania jej wysokości, co znakomicie ułatwia realizację 

dochodzonego uprawnienia.”. Ponadto, Sąd Apelacyjny zwrócił uwagę, że 

„Najbardziej ogólnym wyznacznikiem jest stosunek pomiędzy wysokością kary a 

wartością całego zobowiązania głównego, odniesienie do wartości świadczenia 

spełnionego przez dłużnika z opóźnieniem, porównanie jej z wartością szkody 

powstałej po stronie wierzyciela wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania 
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zobowiązania. Wśród kryteriów miarkowania wskazuje się takie elementy, jak: zakres 

i czas trwania naruszenia przez dłużnika powinności kontraktowych; wagę 

naruszonych postanowień kontraktowych (obowiązki główne, obowiązki uboczne); 

zagrożenie dalszymi naruszeniami powinności kontraktowych (zwłaszcza w razie 

powiązania kary umownej z obowiązkiem zaniechania określonych działań przez 

dłużnika); zgodny zamiar stron w zakresie ustalenia celu zastrzeżenia kary umownej 

w określonej wysokości (np. uwypuklenie przez strony funkcji represyjnej).”. 

Sąd Apelacyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 28 listopada 2013 r., I ACa 539/13, 

zwrócił natomiast uwagę, że „Orzecznictwo Sądu Najwyższego dopuszcza możliwość 

uwzględnienia stosunku między wysokością kary umownej a wartością wykonanego z 

opóźnieniem zobowiązania jako miernika oceny wysokości kary umownej. Wskazuje 

się przy tym, że jeżeli kara umowna jest równa bądź zbliżona do wartości 

zobowiązania, można ją uznać za rażąco wygórowaną (zob. wyroki Sądu 

Najwyższego: z dnia 20 maja 1980 r., I CR 229/80, OSNCP 1980, Nr 12, poz. 243; z dnia 

19 kwietnia 2006 r., V CSK 34/06, niepubl., czy z dnia 23 maja 2013 r., IV CSK 644/12).”.  

Ocenę, czy kara w danym przypadku jest rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 

2 k.c. należy dokonać w kontekście całokształtu okoliczności sprawy, uwzględniając 

przedmiot umowy, okoliczności, na jakie kara umowna została zastrzeżona, cel tej 

kary, sposób jej ukształtowania, okoliczności, w jakich doszło do sytuacji 

uzasadniającej naliczenia kary, wagę i zakres nienależytego wykonania umowy, 

stopień winy, charakter negatywnych skutków dla drugiej strony itp. (zob. wyrok 

Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 24 kwietnia 2014 r., I ACa 26/14).  

W wyroku z dnia 25 września 2013 r., VI Ga 173/13, Sąd Okręgowy w Rzeszowie 

stwierdził, że „W ocenie Sądu w/w wysokość kary umownej (12.500 zł), w stosunku do 

wartości całego zobowiązania głównego (29.000 zł), wynosząc więc blisko połowę 

całego wynagrodzenia (43%), stanowiła zbyt znaczącą część wynagrodzenia 

powodów, biorąc także pod uwagę skomplikowany zakres zamówienia i czasookres 

zwłoki.”. 
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W wyroku z dnia 16 stycznia 2013 r., I ACa 1309/12, Sąd Apelacyjny w Krakowie 

wskazał natomiast, że „Judykatura stworzyła swoisty katalog mierników oceny 

wysokości kar umownych. Jednym z podstawowych, a jednocześnie najbardziej 

ogólnych kryteriów, w oparciu o które dokonuje się oceny wysokości kary umownej, 

celem stwierdzenia, czy jest ona rażąco wygórowana, jest stosunek pomiędzy 

wartością kary umownej a wartością całego zobowiązania głównego. Kryterium 

miarkowania stanowi także stosunek wysokości zastrzeżonej kary do wysokości 

wynagrodzenia wykonawcy (wyrok SA w Katowicach z dnia 17 grudnia 2008 r., V ACa 

483/08, LEX 491137). Do tego kryterium nawiązuje zresztą trafnie Sąd I instancji 

wskazując, że wyliczona kara umowna jest rażąco wygórowana, gdyż zachwiana 

została relacja pomiędzy wysokością wynagrodzenia umownego a wysokością kary 

umownej z uwzględnieniem okresu opóźnienia.”.  

Nie sposób zatem nie przyjąć, iż kara umowna jest również rażąco wygórowana, 

jeżeli zachwiana zostanie relacja pomiędzy wartością kary umownej za zwłokę w 

wykonaniu etapu (części) robót budowlanych a wartością wynagrodzenia za 

wykonanie tego etapu robót budowlanych z uwzględnieniem okresu opóźnienia 

(jeżeli wartość kary umownej za zwłokę w wykonaniu etapu (części) robót 

budowlanych jest równa bądź zbliżona do wartości wynagrodzenia za wykonanie 

etapu robót budowlanych z uwzględnieniem okresu opóźnienia).  

W wyroku z dnia 29 stycznia 2013 r., KIO 113/13; KIO 117/13, Krajowa Izba 

Odwoławcza przywołując wyrok z dnia 22 marca 2011 r., zwróciła uwagę, że 

„Zamawiającemu przyznane zostało uprawnienie do ukształtowania postanowień 

umownych. Zamawiający może, o ile nie wykracza poza unormowanie art. 3531 k.c., 

dowolnie sformułować postanowienia w zakresie kar umownych, zależnie od sytuacji 

faktycznej i swoich potrzeb.”. Kary umowne dla zamawiającego nie pełnią roli ściśle 

odszkodowawczej. Co do zasady ich znacznie ważniejszą, dla zamawiającego, rolą jest 

ich funkcja stymulacyjna, dyscyplinująca wykonawcę do prawidłowego wykonania 

zamówienia (vide: wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2009 r., sygn. akt: 

KIO/UZP 843/09). Nadto Izba zwraca uwagę, że ustanowienie przez zamawiającego 

możliwości naliczania wysokich kar umownych nie ogranicza prawa wykonawcy do 
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zwrócenia się do sądu powszechnego o dokonanie oceny czy naliczona kara umowna 

będzie rażąco wygórowana.” 

 

Kary umowne w umowie w sprawie zamówienia publicznego a zasada 

równości stron stosunku zobowiązaniowego w umowie w sprawie 

zamówienia publicznego 

 

Zgodnie z zasadą swobody umów wyrażoną w art. 3531 Kodeksu cywilnego strony 

zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby 

jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani 

zasadom współżycia społecznego. Należy jednak zwrócić uwagę, że w ramach 

zamówień publicznych zasada swobody umów doznaje trojakiego ograniczenia: po 

pierwsze zamawiający nie może swobodnie wybrać kontrahenta, po drugie to 

zamawiający określa zasady, na których umowę chce zawrzeć, po trzecie: strony nie 

mogą swobodnie zmienić umowy już zawartej. Co do drugiego ograniczenia należy 

zauważyć, że zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 16 Pzp zamawiający zobowiązany jest 

zawrzeć w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia „istotne dla stron 

postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli 

zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie 

zamówienia publicznego na takich warunkach”. Z art. 36 ust. 1 pkt 16 Pzp wynika, że 

zamawiający nie tylko jest obowiązany do ustalić warunki umowy, ale również ma 

uprawnienie do ich ukształtowania zgodnie ze swoimi potrzebami i wymaganiami. 

Wskazuje na to wyraźnie treść art. 36 ust. 1 pkt 16 Pzp: „jeżeli zamawiający wymaga 

od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na 

takich warunkach”.  

W wyroku z dnia 29 stycznia 2014 r., KIO 69/14, Krajowa Izba Odwoławcza odnosząc 

się do ograniczenia zasady swobody umów oraz wysokości kar umownych w umowie 

w sprawie zamówienia publicznego stwierdziła, że „Zasada równości stron stosunku 

zobowiązaniowego podlega modyfikacji i specyficznemu ograniczeniu zasady 
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swobody umów (art. 3531 k.c.), a pewna nierówność stron umowy w sprawie 

zamówienia publicznego wynika wprost z przepisów ustawy zawierającej instrumenty 

prawne zastrzeżone wyłącznie na korzyść zamawiającego. Zamawiający działa w 

interesie publicznym, w celu zaspokojenia potrzeb publicznych i ryzyko 

niepowodzenia zamierzonego celu prowadzi do niezaspokojenia uzasadnionych 

potrzeb szerszej zbiorowości. Zatem, ryzyko zamawiającego przewyższa normalne 

ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, które występuje, gdy 

umowę zawierają dwaj przedsiębiorcy (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 30 

czerwca 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 1189/10).  

W wyroku z dnia 22 grudnia 2008 r. KIO/UZP 1431/08, Krajowa Izba Odwoławcza 

zwróciła uwagę, że „Na gruncie p.z.p., kara umowna ma szczególne znaczenie. 

Bardzo istotna jest funkcja rewencyjno - wychowawcza, z punktu widzenia której, 

kara umowna ma stanowić zaporę dla dokonywania naruszeń, a skuteczną barierą 

będzie wtedy, kiedy jej dolegliwość będzie miała znaczenie, w sensie finansowym, dla 

wykonawcy.”. 

W wyroku z dnia 28 kwietnia 2009 r., KIO/UZP 469/09, Krajowa Izba Odwoławcza 

orzekła, że  „Prawo zamówień publicznych wprowadza ograniczenia swobody umów, 

bowiem już na etapie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 36 

ust. 1 pkt 16 ustawy P.z.p., Zamawiający zobowiązany jest określić istotne dla stron 

postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli 

Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę na takich warunkach. 

Zatem to do Zamawiającego należy określenie warunków umowy. W ocenie Izby, 

Zamawiający ma prawo użyć dozwolonych przepisami prawa środków 

zabezpieczających interes Zamawiającego, bowiem opóźnienia w realizacji 

zamówienia, niewykonanie umowy lub jej nienależyte wykonanie mogą skutkować 

dla Zamawiającego poważnymi konsekwencjami.”. 

Na charakter prewencyjny, szczególnie istotny w realizacji umów dotyczących 

zamówień publicznych, gdzie Zamawiający nie może w sposób dowolny wybrać 
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kontrahenta, Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę w wyroku z dnia 11 listopada 

2008 r., KIO/UZP 779/08. 

Zachwianie równości stron stosunku cywilnoprawnego w rozumieniu art. 353¹ k.c. 

poprzez naruszenie zasady swobody umów nie powoduje samoistnie naruszenia 

zasad zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowanie wykonawców (art. 

7 ust. 1), jeżeli nie dochodzi do zróżnicowania sytuacji danego wykonawcy na skutek 

naruszenia tych zasad. O naruszeniu zasad zachowania uczciwej konkurencji oraz 

równego traktowania wykonawców wskutek określonego postanowień umowy w 

sprawie zamówienia publicznego można mówić w przypadku, gdy istnieje 

bezpośredni lub pośredni wpływ na tych postanowień na możliwość ubiegania się 

wykonawcy o udzielenie zamówienia na równi z innymi wykonawcami znajdującymi 

się w identycznej sytuacji prawnej i faktycznej (zob. wyrok z dnia 1 marca 2014 r., KIO 

360/12). W wyroku z dnia 14 lipca 2011 r., XII Ga 314/11, Sąd Okręgowy w Gdańsku 

zwrócił uwagę, że „(…) warunki umowne są identyczne dla wszystkich Wykonawców. 

Wykonawca dopuszczony do udziału w postępowaniu po otrzymaniu SIWZ ma 

możliwość zapoznania się z nimi i zdecydowania, czy tak ukształtowany stosunek 

zobowiązaniowy mu odpowiada i czy chce złożyć ofertę. (…) o ile postanowienia SIWZ 

nie naruszają obowiązujących przepisów (a tak jest w niniejszej sprawie), Wykonawca 

nie może zarzucać Zamawiającemu, że poszczególne elementy umowy mu nie 

odpowiadają. Zgodnie z art. 3531 k.c. Wykonawca ma swobodę zawarcia umowy. 

Żaden przepis prawa nie nakłada nań obowiązku złożenia oferty w prowadzonym 

przez Zamawiającego postępowaniu, ani zmuszania Zamawiającego do zawarcia 

umowy, której treść mu nie odpowiada. Nie może zatem kwestionować umowy 

wyłącznie dlatego, że uważa, iż mogłaby ona zostać sformułowana korzystniej dla 

Wykonawcy”. Wobec powyższego w ramach swobody umów Zamawiający może 

narzucić pewne postanowienia we wzorze umowy - poprzez określenie terminu 

realizacji zamówienia - a wykonawca może nie złożyć oferty na tak postawionych 

warunkach. Jednak składając ofertę musi wziąć pod uwagę rozszerzony zakres ryzyk i 

odpowiednio zabezpieczyć swoje interesy kalkulując cenę ofertową.”. 
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Zamawiający, jako podmiot uprawniony do właściwie jednostronnego określenia 

treści umowy w sprawie zamówienia publicznego, nie może swego prawa 

podmiotowego nadużywać. Określając treść umowy w sprawie zamówienia 

publicznego musi mieć na uwadze ograniczenia wynikające z art. 3531 k.c. oraz art. 5 

k.c., zgodnie z którym nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby 

sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami 

współżycia społecznego.  
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Bazy Orzeczeń Sądów Administracyjnych dostępnej na stronie internetowej 

www.nsa.gov.pl, orzeczeń SA z bazy Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych dostępnej 

na stronie internetowej www.orzeczenia.ms.gov.pl, a orzeczeń Sądu Najwyższego z bazy 

orzeczeń dostępnej na stronie internetowej www.sn.pl 
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