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Witam Cię serdecznie, 

Nazywam się Dawid Pantak i jestem radcą 

prawnym. Specjalizuję się w prawie zamówień 

publicznych. Pomagam przedsiębiorcom wygrywać 

przetargi. 

 

Faktem jest, że mamy w Polsce pandemię wirusa SARS-CoV-2. 

Kiedy piszę te słowa (a jest piątek, 20 marca, pierwszy dzień astronomicznej 

wiosny, godzina 9:39) według oficjalnych informacji zakażonych jest w tym 

momencie 367 osób.  

Kiedy Ty czytasz tego e-booka liczba ta prawdopodobnie jest dużo większa 

(chyba że czytasz go w momencie, gdy pandemia już ustała). 

Nie można ukrywać, że pandemia wpłynęła na sytuację wielu przedsiębiorców. 

Mamy do czynienia z problemami związanymi z importem do Polski towarów 

(przede wszystkim z Chin). Szkoły, przedszkola są pozamykane. Kto tylko ma taką 

możliwość, to przerzuca się na pracę zdalną.  

To wszystko sprawia, że wykonanie umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

którą zawarłeś jakiś czas temu, jest znacznie utrudnione, lub wręcz niemożliwe.  

Napisałem ten e-book, żeby wyjaśnić Tobie przedsiębiorco, jak wygląda Twoja 

sytuacja prawna, jeżeli nie będziesz w stanie wykonać umowy w związku z 

pandemią koronawirusa. 
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DECYDUJĄCA JEST TREŚĆ KONKRETNEJ UMOWY 

Na początek jedna uwaga. 

Wszystko co tutaj opiszę będzie miało stosunkowo ogólny charakter. W każdym 

bowiem przypadku decydujące znaczenie będzie miała treść konkretnej umowy, 

którą zawarłeś z zamawiającym. 

W umowie znajdują się bowiem szczegółowe uregulowania dotyczące  

konkretnej sytuacji. Dopiero gdy umowa nie reguluję jakiejś kwestii (na przykład 

tego, co stanie się, gdy będziemy mieć do czynienia z ogólnoświatową 

pandemią), to zastosowanie znajdą przepisy kodeksu cywilnego.  

W pierwszej kolejności należy więc dokładnie przeanalizować całą treść umowy 

i wszystkie jej postanowienia. Bez tego nie ruszysz dalej.  
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KARY UMOWNE 

Jeżeli zapoznałeś się z umową, to z dużym prawdopodobieństwem znalazłeś w 

niej postanowienia dotyczące zapłaty kar umownych.  

Czy wiesz, że aż 98% zamawiających przewiduje w swoich umowach kary 

umowne? [więcej na temat statystyk możesz poczytać w artykule na moim blogu 

>>Raport UZP dotyczący kar umownych w zamówieniach publicznych] 

Jeżeli więc nie znajdujesz się w tej 2 procentowej grupie szczęściarzy, to w Twojej 

umowie napisane jest, że w przypadku, gdy nie wykonasz umowy na czas (lub 

coś innego z wykonaniem umowy będzie nie tak), to zamawiający ma prawo 

obciążyć Cię karą umowną. 

Zwykle jest ona określona jako pewien procent wartości umowy. 

Skoro więc nie dotrzymałeś umownych terminów, to zamawiający ma prawo 

naliczyć karę umowną. 

I tutaj dochodzimy do sedna sprawy.  

  

http://zamowieniamedyczne.pl/raport-uzp-kary-umowne/


5 | S t r o n a  
 

SIŁA WYŻSZA 

Faktem jest, że jeżeli nie wykonasz, lub nienależycie wykonasz umowę, to 

ponosisz z tego tytułu odpowiedzialność. Najczęściej będzie to właśnie 

obowiązek zapłaty kar umownych, które – przynajmniej w teorii – mają 

zrekompensować zamawiającemu to, że umowa nie została wykonana tak jak 

powinna.  

Ale uwaga – nie ponosisz odpowiedzialności, jeżeli niewykonanie/nienależyte 

wykonanie umowy wynikło z okoliczności za które nie ponosisz 

odpowiedzialności. 

Decydujące znaczenie ma tutaj norma prawna wynikająca z art. 471 kodeksu 

cywilnego. Przepis ten brzmi następująco: 

 

Dłużnik [w tym przypadku „dłużnikiem” jest przedsiębiorstwo, które 

miało wykonać umowę – przyp. DP] obowiązany jest do naprawienia 

szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności 

nie ponosi. 

 

 

W dużej części przypadków ten przepis pozwali Ci uwolnić się od 

odpowiedzialności (w tym również odpowiedzialności z tytułu kar umownych), 

jeżeli wykażesz, że nie wykonałeś umowy nie ze swojej winy. 
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Pandemia koronawirusa nie jest bowiem okolicznością, za którą ponosisz 

odpowiedzialność. Jest to zdarzenie nagłe, niezależne od Ciebie, którego nie 

mogłeś przewidzieć. 

Ty musisz wykazać, że zrobiłeś wszystko co w Twojej mocy (dochowałeś należytej 

staranności), żeby umowę wykonać tak jak trzeba, ale jest to w tej chwili po 

prostu niemożliwe. A w konsekwencji nie ponosisz odpowiedzialności.  
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PONOWNIE - DECYDUJĄCA JEST TREŚĆ KONKRETNEJ UMOWY 

Podkreślę jednak jeszcze raz, że w pierwszej kolejności powinieneś sięgnąć do 

treści umowy, którą zawarłeś z zamawiającym. Zgodnie bowiem z innym 

przepisem kodeksu cywilnego wykonawca może przyjąć na siebie 

odpowiedzialność za niewykonanie/nienależyte wykonanie umowy z powodu 

okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności z mocy ustawy. 

Zasada jest bowiem taka, że jeżeli w umowie nic nie ma ten temat – to 

wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za siłę wyższą. 

Może jednak zgodzi się ponosić surowszą odpowiedzialność w umowie. W tym 

może zgodzić się, że będzie ponosił odpowiedzialność nawet jeżeli niewykonanie 

umowy nastąpi z powodu ogólnoświatowej pandemii.  

Oczywiście zdaje sobie sprawę, że możliwość negocjowania umowy z 

zamawiającym publicznym przed jej podpisaniem jest mocno ograniczona. A 

pisząc dosadniej – takiej możliwości praktycznie nie ma. W większości 

przypadków zamawiający nie zgadzają się na żadne modyfikacje wzoru umowy. 

Jednak, jeżeli wykonawca podpisał umowę, która przewiduje jego surowszą 

odpowiedzialność, to znaczy to, że się na to zgodził. Nawet jeżeli nie miał 

faktycznej możliwości negocjować umowy, to zawsze mógł po prostu nie składać 

oferty.  

W podpisanej umowie może się więc znaleźć postanowienie, że na przykład 

musisz wykonać umowę, nawet jeżeli wybuchnie pandemia. Albo na przykład w 

umowie znajdzie się definicja siły wyższej, która będzie przewidywać, że siłą 

wyższą jest tylko sytuacja, w której zostanie wprowadzony stan nadzwyczajny (a 

do tej pory nie został wprowadzony). 

Możliwości różnych postanowień umownych jest wiele. 
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Dlatego jeszcze raz powtórzę – najpierw musisz dokładnie przeanalizować całą 

treść umowy.  

A najlepiej zleć to zaufanemu radcy prawnemu lub adwokatowi, który ma 

odpowiednie doświadczenie. 
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ZABEZPIECZ ODPOWIEDNIE DOWODY I DOKUMENTY 

Bardzo ważnym jest, żeby na bieżąco gromadzić wszystkie dowody i dokumenty, 

z których wynikać będzie, że nie jesteś w stanie wykonać umowy (lub nie jesteś 

w stanie wykonać jej na czas) nie ze swojej winy. 

Takimi dokumentami będą na przykład: 

▪ Jeżeli masz problem z otrzymaniem towaru z Chin, to poproś swojego 

partnera handlowego z Państwa Środka o przesłanie e-mailem 

oświadczenia, w którym potwierdzi, że: (1) w dniu, w którym zawierałeś 

umowę z zamawiającym nawiązaliście już współpracę i dostarczenie towaru 

w terminie nie było zagrożone, (2) z uwagi na obecną sytuację dostarczenie 

towaru stało się niemożliwe. 

▪ Jeżeli nie możesz wykonać umowy, ponieważ Twoi pracownicy skorzystali z 

dodatkowego zasiłku opiekuńczego w związku z zamknięciem szkół, to 

zarchiwizuj odpowiednią dokumentację z tym związaną. 

I tak dalej. 

Pamiętaj, żeby na każdą przeszkodę lub utrudnienie posiadać odpowiedni 

dowód, że taka sytuacja faktycznie miała miejsce. 

Dlaczego to jest szalenie ważne? 

Ponieważ, jeżeli zdarzy się, że zamawiający obciąży Twoje przedsiębiorstwo karą 

umowną, a Ty odmówisz uiszczenia z uwagi brak winy, to sprawa ostatecznie 

może trafić do sądu. 

A w sądzie to Ty będziesz musiał udowodnić, że nie ponosisz winy.  

Sądy będą wymagać szczegółowego udowodnienia każdej z trudności.  
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Nie będzie wystarczające samo tłumaczenie, że „nie zrealizowałem umowy, bo 

była pandemia koronawirusa”. Będziesz musiał przedstawić odpowiednie 

dokumenty albo po prostu przegrasz proces. 

Nie ma na co czekać i trzeba brać sprawy w swoje ręce.  

Załóż już dzisiaj teczkę, w której będziesz zbierał wszystkie dowody. Jeżeli dojdzie 

do sporu sądowego, będziesz miał amunicję gotową.  
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CO NA TO ZAMAWIAJĄCY? 

Jak zareagują Zamawiający na taką argumentację? 

Szczerze mówiąc – nie wiem. 

W pierwszej kolejności powinieneś wystosować do zamawiającego oficjalne 

pismo, w którym powołasz się na odpowiednie przepisy prawa i postanowienia 

umowy oraz dołączysz odpowiednie dowody wykazujące, że 

niewykonanie/nienależyte wykonania umowy nie nastąpiło z Twojej winy. 

Wskaż od razu wyraźnie, że w takiej sytuacji zamawiający nie ma prawa obciążyć 

Cię karą umowną. 

Dobrze, jeżeli pismo zostanie przygotowane i wysłane przez reprezentującą Cię 

kancelarię prawną. Wtedy zamawiający wie, że masz zapewnioną profesjonalną 

obsługę prawną i jesteś świadomy swoich praw. 

Po wysłaniu pisma piłka jest po stronie zamawiającego. Powinien odstąpić od 

naliczenia kar umownych. 

Powinien… 

Duża część zamawiających boi się jednak zarzutu naruszenia dyscypliny finansów 

publicznych. Takim naruszeniem jest na przykład właśnie odstąpienie od 

naliczania kar umownych, pomimo tego że umowa dawała zamawiającemu takie 

prawa.  

Zamawiający może bać się, że kontrolujący uznają, że nie było podstaw do 

odstąpienia od kary umownej… I że „bezpieczniej” będzie jednak naliczyć karę 

umowną i później ewentualnie przegrać w sądzie. Wiem, że to nielogiczne, ale 

taki jest tok myślenia części (bardziej bojaźliwych) zamawiających. 

Na to już nie masz żadnego wpływu. 
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Pozostanie Ci wyłącznie odmówić zapłaty i czekać, czy zamawiający zdecyduje się 

skierować sprawę do sądu. A jeżeli skieruje – bronić swoich praw w sądzie.  

Być może doczekamy się również, że polski rząd dostrzeże problem i przygotuje 

nowe regulacje, które wprost powiedzą zamawiającym, że odstąpienie od 

naliczenia kar umownych w zaistniałej sytuacji jest dopuszczalne. Taka regulacja 

na pewno miałaby pozytywny skutek. 

[EDYCJA 2020-03-24: Rząd przygotował projekt ustawy dotyczącej tarczy 

antykryzysowej. Zawiera ona również regulacje związane z umowami w 

zamówieniach publicznych. O projekcie możesz poczytać na moim blogu w 

>>TYM WPISIE] 

 

 

 

 

 

http://zamowieniamedyczne.pl/tarcza-antykryzysowa-zamowienia-publiczne/
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WYSTĄP DO ZAMAWIAJĄCEGO Z WNIOSKIEM O ZMIANĘ 

UMOWY 

Kolejną rzeczą, którą możesz zrobić, to wystąpienie do zamawiającego z 

wnioskiem o zmianę umowy.  

To może być na przykład modyfikacja (przesunięcie w czasie) terminu, do którego 

masz dostarczyć zamawiającemu towary. Może to być również propozycja 

zwiększenia ceny. 

W tym przypadku pokazujesz, że nie czekasz bezczynnie na upływ terminu, lecz 

aktywnie proponujesz konstruktywne rozwiązania. 

Problem polega jednak na tym, że umowy w sprawie zamówienia publicznego co 

do zasady nie można zmienić. I to nawet jeżeli zmianę akceptują zarówno 

zamawiający, jak i wykonawca. 

Ogólnie ta regulacja jest dobra.  

Można bowiem wyobrazić sobie sytuację, że wykonawca nie składa oferty w 

postępowaniu z uwagi na krótki termin wykonania umowy. Przetarg wygrywa 

inne przedsiębiorstwo, które następnie podpisuje aneks z zamawiającym 

wydłużający termin. Wykonawca, który nie złożył oferty jest po prostu oszukany, 

ponieważ gdyby wiedział, że termin zostanie ostatecznie przedłużony, to mógłby 

złożyć ofertę i potencjalnie wygrać przetarg. 

Regulacje, które zdają rozwiązanie w normalnych warunkach, nie są jednak 

odpowiednie w nadzwyczajnych sytuacjach – a z taką mamy teraz do czynienia. 

Na szczęście prawo zamówień publicznych przewidziało taką możliwość. Istnieją 

wyjątki od zakazu zmiany umowy. 
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Między innymi umowę można zmienić, jeżeli zamawiający przewidział taką 

możliwość w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ (znowu więc trzeba 

każdorazowo zapoznać się z dokumentacją konkretnego przypadku).  

Zmiana umowy jest też możliwa, jeżeli jest spowodowana okolicznościami, 

których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć (w 

takim przypadku jednak wartość zmiany nie może przekroczy 50% wartości 

zamówienia). Stawiam brylanty przeciwko orzechom, że żaden zamawiający 

jeszcze w styczniu tego roku nie był w stanie przewidzieć, że będziemy mieć w 

Polsce taką sytuację.  

Zaproponuj zamawiającemu modyfikację umowy i przedstaw mu analizę 

prawną, że zmiana jest na gruncie przepisów możliwa. 

Czy zamawiający się na to zgodzi? 

Nie wiem. 

Wiem jednak na pewno, że jeżeli nie spróbujesz, to się nie dowiesz. 
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ZAKOŃCZENIE 

Mam nadzieję, że ten e-book wyjaśnił Ci, w jaki sposób możesz działać w sytuacji, 

w której nie jesteś w stanie wykonać umowy o zamówienie publiczne.  

Jeżeli chciałbyś uzyskać więcej informacji, potrzebujesz wsparcia prawnego w 

kontakcie z zamawiającym lub jakiejkolwiek innej pomocy prawnej związanej z 

zamówienia publicznymi, to zapraszam Cię do kontaktu. 

Pozdrawiam i życzę Ci przede wszystkim dużo zdrowia, 

Dawid Pantak 

radca prawny 

 

e-mail: dawid.pantak@legalkp.pl  |  tel.: 668 501 984 

www.legalkp.pl 

www.odwolaniedokio.pl 

www.zamowieniamedyczne.pl  
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