
Zapisy umowne dot. zaliczek jako racjonalne
i korzystne rozwiązanie dla zamawiającego

Jerzy Wysocki



Zaliczka może być mechanizmem uzyskania najlepszych efektów
z danych nakładów w obecnych realiach gospodarczych.

Stosowanie art. 44 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

(dalej: uofp)?

Teza



Zaliczka w pzp

 Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie definiują w sposób
autonomiczny pojęcia zaliczki.

 Zaliczka to kwota pieniędzy wniesiona przez jedną ze stron umowy,
stanowiąca część jej przyszłego zobowiązania. Zaliczkę zalicza się na poczet
świadczenia strony, która ją wręcza. Innymi słowy, przekazując komuś
pieniądze, liczymy, że w przyszłości otrzymamy świadczenie, które
zamawiamy.

https://www.comperia.pl/zaliczka



Prawo zamówień publicznych wprost nakazuje, by przy robotach
budowlanych realizowanych przez okres dłuższy niż 12 miesięcy
zamawiający regulował należności w częściach lub poprzez zaliczki.
W obecnej dynamicznej sytuacji gospodarczej okres 12 miesięcy jest dość
długim okresem, stąd rekomendacja, by ze wskazanych mechanizmów
regulacji należności dla wykonawców zamawiający korzystał w jak
największej rozciągłości.

Zaliczka w pzp (2)



Ryzyko więc istnieje.

 Czy warto w tej sytuacji ponosić to ryzyko? 

 Czy to się po prostu opłaca zamawiającemu?

Zaliczka w pzp (3)



„Zaliczkę od zadatku odróżnia jej rola. Zaliczka spełnia funkcję stricte

kredytową, stanowiąc sposób finansowania przez jedną ze stron kosztów

realizacji przedmiotu umowy jeszcze przed spełnieniem świadczenia”.

Jerzykowski J., Art. 442, [w:] Prawo zamówień publicznych. Komentarz, 

red. Dzierżanowski Włodzimierz i in., Warszawa 2021.

Zaliczka a zadatek w pzp



„Rola zadatku jest szersza, gdyż poza funkcją kredytową (typową dla

zaliczki) spełnia on zarazem funkcję zabezpieczającą, umacniając

wykonanie zobowiązania. Jak stanowi bowiem art. 394 § 1 k.c., w braku

odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy

zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez

jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego

od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała,

może żądać sumy dwukrotnie wyższej”.

Jerzykowski J., Art. 442, [w:] Prawo zamówień publicznych. Komentarz, 

red. Dzierżanowski Włodzimierz i in., Warszawa 2021.

Zaliczka a zadatek w pzp (2)



W praktyce zaliczkę można uznać za formę kredytowania sprzedawcy czy

usługodawcy, zaś zadatek – jako formę zabezpieczenia umowy,

zwiększającą jej trwałość.

https://www.comperia.pl/zaliczka

Zaliczka a zadatek w pzp (3)



Często głoszone stwierdzenie, że zadatek działa na korzyść obu stron

umowy, a zaliczka tylko na rzecz strony, która ją otrzymała, nie ma

odniesienia do obecnie udzielanych zamówień publicznych.

W obecnej sytuacji gospodarczej instytucja zaliczki jest tak samo korzystna

dla wykonawcy, jak i dla zamawiającego. Daje ona wykonawcy możliwość

uzyskania odpowiednich środków finansowych do realizacji zamówienia

już na początku procesu realizacji zadania. Pozwala to na szybki zakup np.

materiałów, które z każdym dniem drożeją lub mogą być niedostępne.

Ponadto zaliczka w sposób istotny wpływa na płynność finansową

wykonawcy i tym samym ma to bezpośrednie przełożenie na cenę oferty.

Zaliczka w pzp (4)



Czy wolno i czy warto kredytować wykonawcę, udzielając mu zaliczki?

„(...) W zakresie zobowiązań opłacanych ze środków publicznych udzielanie
zaliczek jest w zasadzie wykluczone – ze względu na poważne zagrożenie
dla interesu publicznego, związane zwłaszcza z niebezpieczeństwem
wyłudzenia pieniędzy. W świetle art. 126 ust. 1 Konstytucji środki
finansowe na cele publiczne są gromadzone w sposób określony
w ustawie (...)”.

R. Szostak, „Prawo Zamówień Publicznych”, nr 04/2009

Zaliczka w pzp (5)



Czy wolno i czy warto kredytować wykonawcę, udzielając mu zaliczki?

„(...) Oznacza to, że o dopuszczalnych formach (instrumentach)
wydatkowania takich środków przesądzają selektywnie przepisy prawa.
Według art. 44 ust. 2 ustawy z 27.8.2009 r. o finansach publicznych
jednostki sektora finansów publicznych dokonują wydatków publicznych
zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków,
chyba że co innego wynika z przepisów szczególnych. Nie ma zatem normy
ogólnej zezwalającej takim jednostkom na udzielanie zaliczek
w transakcjach cywilnoprawnych. Wręcz przeciwnie, obowiązuje generalny
zakaz stosowania zaliczek i przedpłat, wynikający z wymagań celowości
i oszczędności oraz terminowej realizacji zapłaty (art. 44 ust. 3),
uzasadniających zasadę pierwszeństwa świadczenia niepieniężnego przed
świadczeniem pieniężnym (...)”.

R. Szostak, „Prawo Zamówień Publicznych”, nr 04/2009

Zaliczka w pzp (6)



Powyższe stwierdzenia stają się nieaktualne, choćby dzięki temu, że
zmiany w prawie są wprowadzane na bieżąco w odpowiedzi na aktualną
sytuacją rynkową.

Zamawiający, szczególnie w obecnej trudnej sytuacji rynkowej może
poszerzyć grono skutecznych wykonawców o tych, którzy być może z racji
skromniejszych zasobów wynikających choćby z dużej inflacji na rynku
i recesji, nie byliby w stanie udźwignąć finansowania realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności np. szybkiego zakupu materiałów
za zakładaną w ofercie cenę czy konieczności realizacji wieloletniej
inwestycji.

Zaliczka w pzp (7)



TEZA:

Udzielenie zaliczki w obecnej sytuacji gospodarczej może w sposób istotny
pozytywnie przełożyć się na ceny składanych ofert.

Zaliczka w pzp (8)



„W praktyce obrotu gospodarczego finansowanie realizacji zobowiązań

kontraktowych z zaliczki niemal zawsze okazuje się tańsze niż pozyskiwanie

przez wykonawców środków na rynku finansowym.

W konsekwencji zaliczkowanie wynagrodzenia przynosi pozytywne efekty

także zamawiającym, gdyż uzyskują oferty tańsze, niewymagające

uwzględnienia w ich cenie kosztów pozyskania środków pieniężnych na

realizację zamówienia na rynku finansowym”.

Jerzykowski J., Art. 442 [w:] Prawo zamówień publicznych. Komentarz, 

Dzierżanowski Włodzimierz i in., Warszawa 2021.

Zaliczka w pzp (9)



„(...) Niewątpliwie możliwość finansowania zamówienia zaliczkami

udzielanymi wykonawcy przez zamawiającego ma doniosłe znaczenie przy

określeniu ceny oferty. W takiej sytuacji wykonawca nie jest zmuszony

angażować środków własnych ani też szukać finansowania zewnętrznego,

które zazwyczaj niesie ze sobą dodatkowe koszty (...)”.

wyrok KIO z 5 stycznia 2012 r. (KIO 2765/11), LEX nr 1103438

Ugruntowane orzecznictwo
w sprawie zasadności zaliczki



By była możliwość udzielenia zaliczki wykonawcy zgodnie z art. 442 ust. 1
pzp zamawiający musi wskazać na taką możliwość w ogłoszeniu
o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia.

W przepisach pzp nie znajdziemy, jakie i jak szczegółowe mają być
informacje dotyczące planowanej możliwości udzielenia zaliczki zawarte
w ogłoszeniu o zamówieniu czy w dokumentach zamówienia (np. SWZ),

Zaliczka w pzp (10)



Możliwość udzielenia zaliczek ma znaczenie dla obliczenia ceny oferty, stąd
należy przyjąć, że informacja na temat zaliczek powinna zawierać co najmniej
informację na temat dopuszczalnej ich wysokości, terminu rozliczenia oraz
ewentualnego zabezpieczenia ich spłaty.

Im bardziej szczegółowy będzie opis przewidywanych zaliczek, tym
precyzyjniej wykonawca będzie mógł obliczyć cenę swojej oferty.

Konieczny, odpowiedni stopień szczegółowości postanowień dotyczących
zaliczek wskazuje, że miejscem najwłaściwszym do zamieszczania
odpowiednich zapisów będą raczej dokumenty zamówienia, a nie ogłoszenie,
które z natury rzeczy ma dość ograniczony zakres.

Zaliczka w pzp (11)



Korzystając z dostępnego instrumentu prawnego w ustawie Prawo
zamówień publicznych (tj. DzU z 2022 r., poz. 1710), przepisy prawa dają
wskazówkę, by zamawiający określał:

 cel;

 sposób udzielania zaliczek;

 postanowienia zabezpieczenia udzielonych zaliczek – w razie gdyby
wykonawca nie wywiązywał się ze swoich zobowiązań.

Zaliczka w pzp (12)



Możliwość udzielenia zaliczek przez zamawiającego ma duże znaczenie
dla obliczenia wysokości ceny oferty. W tej sytuacji wydaje się racjonalna
rekomendacja, by informacja o możliwości udzielenia zaliczki była
wzbogacona o:

 dane na temat dopuszczalnej jej wysokości (zgodnie z art. 443 ust. 3 pzp
nie może być niższa od 5% należności wykonawcy);

 warunki wypłaty zaliczki;
 warunki rozliczenia zaliczki (terminy, moment rozliczenia) i wypłaty

następnej zaliczki;
 ewentualne zabezpieczenie zwrotu zaliczki (zaliczka powyżej 20% wartości

należności wykonawcy zgodnie z art. 442 ust. 4 pzp musi być zabezpieczona
w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 442 ust. 3 pzp).

Zaliczka w pzp (13)



Fakt, że zamawiający powinien przewidzieć w dokumentach
postępowania, iż udzielanie kolejnych zaliczek przez zamawiającego będzie
wymagało przedstawienia dowodów nie tylko realizacji zakresu objętego
zaliczką, ale także zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji części zamówienia,
za którą zaliczka została wypłacona, daje duże bezpieczeństwo realizacji
i finansowania zamówienia w ten sposób.

Zaliczka w pzp (14)



Ustawa Prawo zamówień publicznych nie wskazuje określonej, dopuszczalnej

liczby udzielanych zaliczek, jak również ich wielkości. Dzięki takiemu

rozwiązaniu zamawiający ma możliwość elastycznego i dokładnego

skonstruowania zapisów przyszłej umowy uwzględniających potrzeby

wynikające ze specyfiki zamówienia, jak także z aktualnych uwarunkowań

gospodarczych, w jakich jest udzielane zamówienie. Jedynie minimalna

wielkość zaliczki została przewidziana dla umów zawieranych na okres dłuższy

niż 12 miesięcy (por. art. 443 ust. 3 pzp).

Liczba zaliczek w jednej umowie 



Art. 442 ust. 2 otwiera możliwość doprecyzowania przez zamawiającego celu,
na który może być wydatkowana zaliczka (np. zakup określonych materiałów
na realizację zamówienia, zakup urządzeń do zamontowania, finansowanie
określonego rodzaju robót).

Takie rozwiązanie jest w zgodzie z zasadą swobody kontraktowej (art. 3531

k.c.), także żaden przepis pzp nie zakazuje określania celu, na jaki zaliczka ma
być wykorzystana.

Powyższe rozwiązanie sprzyja ochronie interesów zamawiającego jako
wierzyciela, który może być zainteresowany spożytkowaniem zaliczki na ściśle
określony cel związany z realizacją umowy, w ramach której udziela zaliczki.

Cel zaliczki



Zamawiający może udzielić kolejnych zaliczek, pod warunkiem że wykonawca
wykaże, iż wykonał zamówienie w zakresie wartości poprzednio udzielonych
zaliczek (art. 442 ust. 2 pzp). Nie ma innych uregulowań dotyczących
zagadnienia rozliczenia zaliczek.

Rozliczanie zaliczki



Dopuszczalne jest zatem określenie w umowie sposobu sukcesywnego
rozliczania zaliczek w kolejnych, najbliższych płatnościach częściowych
wynagrodzenia uiszczanego przez zamawiającego, ale można także rozliczyć
zaliczki w jednej oznaczonej płatności (niekoniecznie przypadającej
bezpośrednio po udzieleniu danej zaliczki).

Umowa w sprawie zamówienia publicznego powinna określać zasady spłaty
zaliczki poprzez szczegółowe określenie terminów zwrotu i kwot
przypadających do zwrotu. Rozliczenie zaliczki sprowadza się do
pomniejszenia nominalnej kwoty przypadającej do zapłaty po terminie spłaty
danej części zaliczki.

Rozliczanie zaliczki (2)



Na podstawie art. 442 ust. 3 pzp zamawiający może żądać od wykonawcy
wniesienia zabezpieczenia zaliczki w jednej lub kilku następujących formach:

1) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze
zobowiązaniem pieniężnym;

2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.

5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości;

Zabezpieczenie zaliczki 



Na podstawie art. 442 ust. 3 pzp zamawiający może żądać od wykonawcy
wniesienia zabezpieczenia zaliczki w jednej lub kilku następujących formach:

5) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej;

6) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych
przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;

7) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych
w ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze
zastawów (DzU z 2018 r., poz. 2017).

Zabezpieczenie zaliczki (2) 



 Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia zaliczki, jeżeli przewidywana

wartość zaliczek przekracza 20% wysokości wynagrodzenia wykonawcy.

 W przypadku żądania wniesienia zabezpieczenia zaliczki w umowie określa

się formę lub formy jej zabezpieczenia, jego wysokość, a także sposób jego

wniesienia i zwrotu. Umowa może przewidywać możliwość zmiany formy

zabezpieczenia zaliczki w trakcie realizacji tej umowy.

Zabezpieczenie zaliczki (3) 



Zwrot ustawowy „zabezpieczenie zaliczki” można potraktować jako pewnego
rodzaju skrót myślowy. W sumie chodzi nie tyle o zabezpieczenie zaliczki,
ile o zabezpieczenie roszczenia zamawiającego wobec wykonawcy o zwrot
wypłaconej zaliczki.

Co do zasady zaliczka powinna zostać rozliczona w zapłacie wynagrodzenia
należnego wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu zamówienia. Będzie to
możliwe, gdy przedmiot umowy zostanie wykonany i odebrany przez
zamawiającego.

Zabezpieczenie zaliczki (4) 



Czy zaliczka może osiągnąć 100% wartości umowy?

Ryzykowne? Na pewno!

Ale:

„(...) Komentowany przepis (art. 443 ust. 3 p.z.p.). nie rozstrzyga
dopuszczalności liczby udzielanych zaliczek ani ich wielkości (...)”.

Jerzykowski J., Art. 442, [w:] Prawo zamówień publicznych. Komentarz, 

red. Dzierżanowski Włodzimierz i in., Warszawa 2021.

Wielkość zaliczki 



Faktycznie ustawodawca nie rozstrzyga wprost kwestii możliwości
zaliczkowania 100% wartości zamówienia, jednak warto rozważyć np.
zastosowanie co najmniej dwóch zaliczek. Umożliwi to zamawiającemu
skuteczniejszą kontrolę nad realizacją przedmiotu zamówienia.

Należy przyjąć, że intencją ustawodawcy nie było umożliwienie zapłaty całości
wynagrodzenia należnego wykonawcy przed realizacją świadczenia przez
tegoż wykonawcę.

Wielkość zaliczki (2) 



Zmiana umowy dokonana w trakcie realizacji zamówienia publicznego,

polegająca na wprowadzeniu do niej zaliczek, będzie stanowiła istotną zmianę

umowy.

Odpowiada stypizowanemu w art. 454 ust. 2 pkt 2 pzp przypadkowi istotnej

zmiany umowy, tj. takiej, która narusza równowagę ekonomiczną umowy lub

umowy ramowej na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie

w umowie lub umowie ramowej.

Możliwość wprowadzenia
zaliczki w trakcie realizacji umowy



Zaliczka może być mechanizmem uzyskania najlepszych efektów
z danych nakładów w obecnych realiach gospodarczych i jest jednym
ze sposobów realizacji zasad zapisanych w art. 44 ust. 2 uofp.

Wniosek



Dziękuję za uwagę


