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N a gruncie ustawy Prawo za-
mówień publicznych zastą-
pienie obowiązku zapłaty 

kary umownej innym świadczeniem, 
które stanowi powtórzenie świadczeń 
określonych w umowie za cenę okre-
śloną w umowie (datio in solutum, 
nowacja) wydaje się rozwiązaniem 
niedopuszczalnym, a co najmniej wy-
soce ryzykownym. Może ono bowiem 
zostać uznane za działanie sprzeczne 
z przepisami pzp.

Charakterystyka  
konstrukcji datio 
in solutum oraz nowacji
Świadczenie w miejsce wypełnienia 
(datio in solutum) jest umową, na mocy 
której obie strony stosunku prawnego 
wyrażają zgodę na umorzenie dotąd 
istniejącego zobowiązania, jeżeli dłuż-
nik, zamiast pierwotnie ustalonego, 
spełni inne świadczenie. Przyjmuje się, 
że omawiana umowa ma charakter od-
płatnej umowy rozporządzającej, skoro 
wierzyciel w miejsce dotychczasowego 
roszczenia uzyskuje inne1.

Przepis art. 506 ustawy Kodeks cy-
wilny (dalej: kc) stanowi z kolei, że jeżeli 
w celu umorzenia zobowiązania dłuż-
nik obowiązuje się za zgodą wierzycie-
la spełnić inne świadczenie albo na-
wet to samo świadczenie, lecz z innej 
podstawy prawnej, to zobowiązanie 
dotychczasowe wygasa (§ 1). W razie 
wątpliwości poczytuje się, że zmiana 
treści dotychczasowego zobowiąza-
nia nie stanowi odnowienia. Dotyczy 
to w szczególności przypadku, gdy 

wierzyciel otrzymuje od dłużnika we-
ksel lub czek (§ 2).

Jak wskazuje się w doktrynie, art. 
506 kc ujmuje odnowienie (nowację 
– od łac. novatio) jako umowę między 
dłużnikiem i wierzycielem, w której 
strony postanawiają, że dotychczaso-
we zobowiązanie zostaje umorzone 
w związku z powstaniem nowego zo-
bowiązania. Nowacja jest zaliczana 
do tzw. surogatów spełnienia świad-
czenia. Prowadzi ona bowiem do wy-
gaśnięcia zobowiązania, mimo braku 
powinnego, pierwotnie umówionego 
zachowania dłużnika. Interes wierzy-
ciela zostaje zaspokojony – za jego zgo-
dą – w inny sposób2.

Odnowienie jest umową zbliżo-
ną do instytucji datio in solutum 
(art. 453 kc), ponieważ obie prowadzą 
do podobnego skutku prawnego. Pole-
ga ono na wygaszeniu dotychczasowe-
go zobowiązania, z tym że wspomnia-
ny skutek odnowienia następuje już 
w chwili zawarcia umowy zobowiązują-
cej dłużnika do spełnienia świadczenia 
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na świadczenia  
niepieniężne 

Artykuły 453 i 506 kc

Czy na gruncie pzp dopuszczalna jest zamiana kar umownych  
na świadczenia niepieniężne, a zwłaszcza korzystanie z instytucji  
datio in solutum oraz nowacji?
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z nowej podstawy prawnej. Inaczej jest 
w przypadku świadczenia w miejsce 
wypełnienia, zobowiązanie wygasa tu 
bowiem dopiero wskutek spełnienia 
nowego świadczenia3.

Istota kar umownych
W art. 483 § 1 kc wskazano, że w umo-
wie można zastrzec, iż naprawienie 
szkody wynikłej z niewykonania lub 
nienależytego wykonania zobowiąza-
nia niepieniężnego nastąpi przez za-
płatę określonej sumy (kara umowna).

Kara umowna powinna być wyra-
żona w pieniądzu. Jednocześnie strony 
mogą zastrzec, że w razie niewyko-
nania lub nienależytego wykonania 
zobowiązania dłużnik będzie zobo-
wiązany do świadczenia innego niż 
wyrażone w pieniądzu (np. w rzeczach 
określonych co do gatunku). W dok-
trynie uznaje się, że takie zastrzeżenie 
– ze względu na treść art. 483 § 1 kc 
– nie jest karą umowną, lecz nienazwa-
nym postanowieniem umownym4.

n  Wyrok KIO z 15 czerwca 2015 r. 
(KIO 1040/15, KIO 1043/15)
„Kary umowne, pomimo że orzecz-

nictwo i doktryna akcentuje ich głów-
ny – kompensacyjny – charakter, peł-
nią natomiast także inne funkcje, obok 
funkcji odszkodowawczej. Są m.in. 
narzędziem o funkcji mobilizującej 
i dyscyplinującej stronę umowy do na-
leżytego wykonywania umowy. (…) 
zastrzeżenie kary umownej ma mobi-
lizować dłużnika do prawidłowego wy-
konania zobowiązania”.

Możliwość zamiany  
kar umownych  
na świadczenie niepieniężne
Zagadnienie związane z możliwo-
ścią zastosowania instytucji nowacji 
na gruncie pzp stanowiło przedmiot 
odpowiedzi Urzędu Zamówień Pu-
blicznych udzielonej 1 kwietnia 2014 r. 
Marszałkowi Senatu RP5. Urząd wska-
zywał m.in., że mimo niewprowa-
dzenia przez pzp zakazu stosowania 

instytucji odnowienia zobowiązania 
przy wykonywaniu umów w sprawach 
zamówień publicznych zastosowanie 
przepisów ogólnych kc musi być po-
przedzone analizą dopuszczalności ich 
zastosowania ze względu na szczególne 
postanowienia pzp. Umowa odnowie-
nia za wynagrodzeniem będzie zaś za-
mówieniem publicznym w rozumieniu 
art. 2 pkt 13 pzp, a to wiąże się z obo-
wiązkiem stosowania procedur pzp. 
W kontekście przepisów pzp istot-
ne jest, że przy korzystaniu zarówno 
z art. 453 kc, jak i z art. 506 kc docho-
dzi do zawarcia umowy. Spełniony zo-
staje pierwszy element definicji umo-
wy o zamówienie publiczne z art. 2 
pkt 13 pzp.

Istota dalszych rozważań musi się 
sprowadzać do oceny, czy w przypadku 
zamiany kar umownych na świadcze-
nie niepieniężne mamy do czynienia 
z cechą odpłatności.

Cecha odpłatności
Według doktryny zarówno datio in 
solutum, jak i nowacja mają charakter 
umów odpłatnych. Za przypisaniem 
im cechy odpłatności przemawiają 
również poglądy zawarte w orzecznic-
twie (zob. np. wyrok Sądu Najwyższego 
z 12 czerwca 2002 r., III CKN 1312/00: 
„jeżeli świadczeniu jednej strony od-
powiada świadczenie drugiej strony, 
czynność ma charakter odpłatny nie-
zależnie od tego, jak przedstawia się 
relacja obiektywnie ocenianej wartości 
obu świadczeń”).

W przypadku świadczenia przez 
wykonawcę usług, dostaw lub robót 
budowlanych w miejsce zapłaty kary 
umownej spełniona zostaje zarów-
no pierwsza przesłanka uznania tego 
świadczenia za zamówienie publiczne 
(świadczeniu wykonawcy odpowiada 
świadczenie zamawiającego, polegające 
w tym przypadku na „uwolnieniu” wy-
konawcy od zapłaty określonej sumy 
pieniężnej, którą wykonawca musiał-
by zapłacić z tytułu kar umownych, 
co w istocie stanowi dla wykonawcy 

wynagrodzenie za wykonane świad-
czenia), jak i przesłanka druga (obiek-
tywnie po obu stronach występuje 
wartość gospodarcza świadczeń wyko-
nawcy i zamawiającego).

Generalnie za czynność prawną 
odpłatną należy uznawać czynność, 
w wyniku której obie strony uzysku-
ją pewną korzyść. Z kolei czynność 
prawna nieodpłatna to czynność, która 
przyznaje korzyść tylko jednej stronie. 
W analizowanym przypadku należy 
stwierdzić, że korzyść uzyskują obie 
strony: zamawiający – dzięki otrzymy-
wanym świadczeniom, a wykonawca 
– przez brak obowiązku zapłaty kar 
umownych i możliwość zaspokoje-
nia roszczeń zamawiającego w sposób 
mniej dolegliwy dla wykonawcy, a na-
wet korzystny pod względem ekono-
micznym.

Cechy odpłatności nie można spro-
wadzać jedynie do zapłaty wynagrodze-
nia. Z tego względu to, że zamawiający 
nie dokonuje formalnie zapłaty na rzecz 
wykonawcy za wykonane świadczenia, 
a wartość tych świadczeń jest kompen-
sowana z kar umownych, które wy-
konawca musiałby zapłacić na rzecz 
zamawiającego, nie oznacza, że nie wy-
stępuje w tym układzie cecha odpłat-
ności (zob. wyrok KIO z 8 grudnia 
2011 r., KIO 2542/11).

Wykonawca, świadczący w miejsce 
zapłaty kar umownych usługi, dostawy 
czy roboty budowlane objęte przed-
miotem zamówienia, zyskuje z tego 
tytułu szereg korzyści. Zapłata kary 
umownej stanowi uszczuplenie kapi-
tału wykonawcy, a wykonanie świad-
czeń rzeczowych w zamian za zapłatę 
kary pieniężnej sprawia, że kapitał 
wykonawcy nie tylko nie ulega uszczu-
pleniu, ale nawet może zostać wzmoc-
niony (wykonawca zapewnia ciągłość 
swojej działalności i zbyt na swoje to-
wary czy usługi, wzbogaca swoje do-
świadczenie itp.). Wówczas kwoty kar 
umownych stają się wartością, którą 
wykonawca inwestuje w swoją dzia-
łalność (wynagrodzenia pracowników, 
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sprzedaż świadczonych lub wytwarza-
nych dóbr itp.).

Za przypisaniem cechy odpłatności 
świadczeniom niepieniężnym realizo-
wanym zamiast zapłaty kar umownych 
przemawia również prawnopodat-
kowe ujęcie zamiany kar umownych 
na świadczenia rzeczowe. Tytułem 
przykładu warto wskazać na interpreta-
cję podatkową Dyrektora Izby Skarbo-
wej w Bydgoszczy z 7 września 2011 r. 
(ITPP1/443-799/11/MS)6. Przedmioto-
wa interpretacja odpowiadała na pyta-
nie, czy świadczenie niepieniężne po-
legające na wykonaniu robót zamiast 
zapłaty kary umownej (datio in solutum) 
będzie skutkowało obowiązkiem podat-
kowym z tytułu podatku od towarów 
i usług. W odpowiedzi organ podatkowy 
wskazał, że: „W dokonywanej transakcji 
spełniony został warunek odpłatności 
(…). W niniejszej sprawie korzyścią 
ową będzie zwolnienie z długu, który 
wyraża się w obowiązku zapłaty kary 
umownej. Cena ta jak wynika ze stanu 
faktycznego została ustalona na wartość 
wykonywanych usług. Ponadto mię-
dzy świadczeniem usług a zwolnieniem 
z długu istnieje bezpośredni i wyraźny 
związek przyczynowo-skutkowy”.

W konsekwencji, zarówno pod 
względem cywilistycznym, jak i ekono-
micznym oraz podatkowym, zamianie 
kary umownej na świadczenie rzeczo-
we polegające na powtórzeniu świad-
czeń określonych w umowie zawartej 
w wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego należy przy-
pisywać cechę odpłatności. Powyższe 
uprawnia do postawienia tezy, że ten 
element definicji umowy w sprawie 
zamówienia publicznego zostaje w tym 
przypadku spełniony.

Obejście przepisów pzp
Pozyskanie przez podmiot zobowią-
zany do stosowania pzp dostaw, usług 
lub robót budowlanych w trybie umo-
wy zawartej na podstawie art. 453 kc 
lub art. 506 kc może zostać uznane 
za obejście przepisów pzp, a przyjęcie 

za dopuszczalną praktyki stosowania 
art. 453 kc oraz art. 506 kc do umów 
zawartych w wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego 
mogłoby prowadzić do wypaczenia 
zasad obowiązujących na rynku zamó-
wień publicznych, w tym do:
 –  osłabienia konkurencji (dobra 

pozyskiwane przez zamawia-
jących na podstawie powyż-
szych konstrukcji prawnych 
– które normalnie byłyby naby-
wane po przeprowadzeniu konku-
rencyjnego postępowania – były-
by de  facto „wyłączane” z zakresu 
zamówień, o które mogliby ubie-
gać się inni wykonawcy);

 –  naruszenia zasad uczciwej konku-
rencji i równego traktowania wy-
konawców;

 –  sytuacji, w której perspektywa moż-
liwości niezapłacenia kary pieniężnej 
w zamian za spełnienie świadczeń 
rzeczowych, za które wykonawca 
de facto otrzymuje korzyści mająt-
kowe (i może z tego tytułu czerpać 
inne korzyści), osłabia istotę i cel kar 
umownych; spełnienie świadczeń 
rzeczowych jest bowiem dla wyko-
nawcy mniejszym obciążeniem niż 
zapłata kary pieniężnej;

 –  nabywania dóbr bez zastosowa-
nia kryteriów innych niż cena, jak 
również nabywania dóbr po cenach 
wcześniej zaoferowanych dla da-
nego przedmiotu zamówienia bez 
możliwości uzyskania cen korzyst-
niejszych w przypadku, gdyby do-
bra te zostały objęte przedmiotem 
nowego zamówienia publicznego.

Stosowanie datio in solutum lub 
nowacji mogłoby prowadzić do obej-
ścia przepisów pzp, w szczególności 
fundamentalnej zasady, że dobra na-
bywane przez podmioty zobowiązane 
do jej stosowania, jeżeli tylko wartość 
tych dóbr przewyższa kwotę, do któ-
rej nie ma obowiązku stosowania pzp, 
powinny być nabywane w specjalnie 
do tego przewidzianej procedurze prze-
targowej i z zachowaniem zasad oraz 

obowiązków dla tej procedury ustalo-
nych. Istnieje w tym przypadku rów-
nież ryzyko naruszenia art. 7 ust. 3 pzp.

Stosowanie  
kodeksu cywilnego
Przepis art. 139 ust. 1 pzp stanowi, 
że do umów w sprawach zamówień 
publicznych stosuje się przepisy kc, je-
żeli przepisy ustawy nie stanowią ina-
czej. Jednakże stosowanie przepisów kc 
musi uwzględniać specyfikę umów za-
wieranych na podstawie pzp. Jak wska-
zuje się w doktrynie: „W odniesieniu 
do wielu instytucji o zakorzenionej tra-
dycji cywilistycznej adaptacja ogólnych 
reguł z kodeksu cywilnego na grunt 
zamówień publicznych powinna nastę-
pować z uwzględnieniem właściwości 
(natury) stosunku prawnego powoły-
wanego do życia w wyniku rozstrzyg-
nięcia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego (…). Nie za-
wsze bowiem reguły kodeksowe będą 
przystawać do sytuacji wyznaczonych 
rygoryzmem formalnym prawa zamó-
wień publicznych”7.

Ani art. 453 kc, ani art. 506 kc 
nie znajdują zastosowania do przed-
miotu świadczenia zawartego w ofer-
cie wykonawcy, który to przedmiot 
odpowiada przedmiotowi zamówienia 
określonemu w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Przykładowo 
dla przetargu na dostawę ściśle okre-
ślonych rzeczy, dla której to dostawy 
została złożona oferta, a następnie 
zawarta umowa, nie można przez 
art. 453 kc lub art. 506 kc zmienić tego 
świadczenia na inne. Zgodnie bowiem 
z art. 140 pzp zakres świadczenia wy-
konawcy wynikający z umowy musi 
być tożsamy ze zobowiązaniem zawar-
tym w ofercie.

Jeżeli generalnie nie można sto-
sować art. 453 kc lub art. 506 kc 
do samego przedmiotu zamówienia 
(a więc i przedmiotu oferty), to trud-
no znaleźć argumenty, dla których 
byłoby to możliwe wobec wybra-
nej części obowiązków wykonawcy 
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związanych z koniecznością zapłaty 
kar umownych. Nie można przy tym 
zapomnieć, że ustawodawca przewi-
dział specjalny rygor prawny warun-
kujący możliwość uzyskania przez 
zamawiającego świadczeń w zakresie 
wykraczającym ponad przedmiot za-
mówienia publicznego.

Za wysoce wątpliwą należy uznać 
możliwość zastosowania w tym przy-
padku art. 144 pzp, określającego 
zasady zmian umowy w sprawie za-
mówienia publicznego. W przypad-
ku instytucji odnowienia doktryna 
wprost wskazuje, że zawarcie umowy 
nowacji skutkuje wygaśnięciem do-
tychczas istniejącego zobowiązania. 
Jeżeli dochodzi do wygaśnięcia zobo-
wiązania w postaci obowiązku zapłaty 
kary umownej, to trudno kwalifiko-
wać działania stron umowy jako zmia-
nę umowy. W istocie nie dochodzi tu 
do zmiany umowy w części dotyczącej 
kar umownych, lecz do wygaśnięcia 
tej części umowy i powstania nowych 
zobowiązań wskutek zawarcia umowy 
nowacji. W przypadku datio in solutum 
doktryna akcentuje, że wygaśnięcie 
zobowiązania powstaje dopiero w mo-
mencie spełnienia nowego świadczenia. 
Do tego czasu świadczenie wynika-
jące z kar umownych istnieje, trudno 
więc uznać, że przez zawarcie umowy 
na podstawie art. 453 kc dochodzi au-
tomatycznie do zmiany umowy. Do-
piero bowiem wykonanie tego świad-
czenia skutkowałoby wygaśnięciem 

zobowiązania dotyczącego zapłaty kar 
umownych.

Dodatkowo art. 144 ust. 1 pkt 2 pzp 
przewiduje możliwość zmiany umo-
wy, gdy zmiany dotyczą realizacji do-
datkowych dostaw, usług lub robót 
budowlanych przez dotychczasowego 
wykonawcę, nieobjętych zamówieniem 
podstawowym. Przepis ten zawiera jed-
nak szereg warunków, w tym warunek 
niezbędności takiego działania oraz 
spełnienia łącznie innych rygorystycz-
nych przesłanek. Próba zastosowania 
art. 144 ust. 1 pkt 1 pzp przez zastrzeże-
nie już w ogłoszeniu o zamówieniu lub 
siwz, że na etapie realizacji kary umow-
ne mogą zostać zastąpione innym 
świadczeniem (stanowiącym powtó-
rzenie świadczeń określonych w umo-
wie), byłaby zaś próbą uzyskania świad-
czeń przez obejście przepisów pzp.

Dopuszczalność takiego działa-
nia tym bardziej jawi się jako nieza-
sadna, gdy weźmie się pod uwagę fakt, 
że ustawodawca przewidział oddzielne 
przesłanki warunkujące możliwość re-
alizacji dodatkowych dostaw, usług lub 
robót budowlanych od dotychczaso-
wego wykonawcy (zawarte w art. 144 
ust. 1 pkt 2 pzp, który to przepis moż-
na lokować najbliżej analizowanego 
zagadnienia zamiany kar umownych 
na dodatkowe świadczenia rzeczowe).

Krytycznie należy także ocenić moż-
liwość dokonania tego rodzaju zmia-
ny na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy 
z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie 

ustawy Prawo zamówień publicznych 
oraz niektórych innych ustaw8 (zgod-
nie z którym do umów w sprawach 
zamówień publicznych zawartych 
przed dniem wejścia w życie ustawy 
stosuje się przepisy dotychczasowe) 
i zastosowania art. 144 w brzmieniu 
sprzed nowelizacji. Wówczas bowiem 
zamiana kar umownych na świadcze-
nia polegające na powtórzeniu tego sa-
mego rodzaju usług musiałaby zostać 
oceniona jako zmiana istotna, a zama-
wiający musiałby przewidzieć ją w do-
kumentacji postępowania, co należy 
uznać za niedopuszczalne.

Zastosowanie art. 453 kc lub 
art. 506 kc może ponadto rodzić ryzy-
ko poniesienia odpowiedzialności z ty-
tułu naruszenia dyscypliny finansów 
publicznych9. 

Przypisy:

1   Kodeks cywilny. Komentarz, red. 
E. Gniewek, P. Machnikowski, War-
szawa 2016.

2   Kodeks cywilny. Komentarz, red. 
K. Osajda, Warszawa 2017.

3   E. Gniewek, P. Machnikowski, 
dz. cyt.

4   K. Osajda, dz. cyt.
5   http://www.senat.gov.pl/gfx/

senat/userfiles/_public/k8/doku-
menty/stenogram/oswiadczenia/
muchacki/4903o.pdf.

6   http://interpretacja-podatkowa.pl/
interpretacja/pokaz/1-_podatek-o-
d-towarow-i-uslug-oraz-podatek-
akcyzowy_/16-przepisy-ogolne/289-
czynnosci-opodatkowane/189646-kara-
umowna-odszkodowania-swiadczenie-
uslug-rekompensaty.html.

7   Zob. W. Dzierżanowski, J. Jerzykow-
ski, M. Stachowiak, Prawo zamówień 
publicznych. Komentarz, LEX/el 2014.

8   A także na podstawie art. 19 ust. 3 
pkt 1 tej ustawy.

9   W szczególności w świetle art. 5 
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o odpowie-
dzialności za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych.

Zastrzeganie kar umownych

W odniesieniu do instytucji o tradycji cywili-
stycznej adaptacja ogólnych reguł na grunt 
zamówień publicznych powinna następować 
z uwzględnieniem właściwości (natury) stosun-
ku prawnego powoływanego do życia w wyni-
ku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego.


