
równowagi obcià˝a∏ przede wszystkim wyko-
nawców, prowadzàc jednoczeÊnie do powa˝nych
zak∏óceƒ w realizacji inwestycji.

Nowe Prawo zamówieƒ publicznych, w tym art. 439,
obowiàzuje ju˝ od ponad roku. Niestety, sposób stoso-
wania nowego obowiàzku bardzo cz´sto odbiega dale-
ko od celów zak∏adanych przy jego wprowadzaniu.
Klauzule waloryzacyjne postrzegane sà najcz´Êciej
jako korzystne jedynie dla wykonawców, zabezpiecza-
jàce jedynie ich interes. Dlatego te˝ zamawiajàcy, kon-
struujàc zapisy dokumentów zamówienia, SWZ, pro-
jektów umów, dà˝à do opracowania takich zapisów,
aby nie naruszyç obowiàzku ustawowego, ale jedno-
czeÊnie dopuÊciç waloryzacj´ w mo˝liwie najw´˝szym
stopniu.
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UWAGI WST¢PNE

Konstrukcja umów o zamówienia publiczne naj-
cz´Êciej nie pozwala∏a na dokonywanie zmian
wysokoÊci wynagrodzenia wykonawców, pomi-
mo zaistnienia na rynku zdarzeƒ majàcych bardzo
znaczàcy wp∏yw na si∏´ nabywczà pieniàdza.
Brak mo˝liwoÊci skorygowania tak powsta∏ej nie-

Orzecznictwo Krajowej
Izby Odwo∏awczej
dotyczàce klauzul
waloryzacyjnych
Wprowadzenie obowiàzku waloryzowania
umów w sprawie zamówieƒ publicznych
na roboty budowlane lub us∏ugi, zawieranych
na okres przekraczajàcy 12 miesi´cy,
by∏o podyktowane dà˝eniem do zapewnienia
równowagi ekonomicznej stron umowy.
DOROTA GRZEÂKOWIAK-STOJEK

DOROTAGRZEÂKOWIAK-STOJEK
Radcaprawny,cz∏onek OIRPwWarszawie.
Absolwentka WPiA UW. By∏y arbiter
iobserwatorz listy Prezesa UZP. Posiada
wieloletnie doÊwiadczenie wstosowaniu
Prawazamówieƒpublicznych.
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Takie podejÊcie t∏umaczone jest koniecznoÊcià zabez-
pieczenia interesu Skarbu Paƒstwa. Zamawiajàcy
podnoszà tak˝e obawy, ˝e stosowanie waloryzacji mo-
g∏oby byç wykorzystane przez wykonawców do sano-
wania b∏´dów przy kalkulacji ceny oferty i unikni´cia
ryzyka zwiàzanego z niedoszacowaniem oferty bàdê
nawet do wzbogacenia si´ wykonawcy1.

W odpowiedzi na praktyk´ rynkowà projektowa-
ne zapisy klauzul waloryzacyjnych sà przedmio-
tem odwo∏aƒ wnoszonych do KIO przez wyko-
nawców, ale tak˝e przez organizacje wpisane na
list´ Prezesa UZP reprezentujàce ich grupowe in-
teresy.

Znaczny odsetek post´powaƒ odwo∏awczych koƒczy
si´ umorzeniem post´powania w zwiàzku z uwzgl´d-
nieniem odwo∏ania przez zamawiajàcego lub wycofa-
niem odwo∏ania, co mo˝e Êwiadczyç o wprowadzaniu
przez zamawiajàcych zmian satysfakcjonujàcych wy-
konawców lub przynajmniej poprawiajàcych równo-
wag´ stron i roz∏o˝enie ryzyk. Natomiast z treÊci za-
pad∏ych wyroków KIO wynika, ˝e odwo∏ania, które
trafiajà ostatecznie na wokand´, zazwyczaj sà odda-
lane.

Analizujàc orzecznictwo KIO dotyczàce spraw odwo-
∏awczych obejmujàcych kwestionowanie projekto-
wanych w ramach SWZ klauzul waloryzacyjnych
mo˝na dojÊç do wniosku, ˝e doprowadzenie za po-
mocà Êrodków ochrony prawnej do ustalenia dobrej
dla obu stron klauzuli waloryzacyjnej jest szczegól-
nie trudne.

MODYFIKACJA KWESTIONOWANEGO ZAPISU
PRZED ROZPOZNANIEM SPRAWY PRZEZ KIO

Pierwszym problemem, doÊç powszechnym przy
odwo∏aniach wnoszonych od zapisów og∏oszeƒ
oraz SWZ, jest dokonywanie przez zamawiajà-
cych zmian w zakresie skar˝onych zapisów przed
rozpoznaniem sprawy przez KIO i bez odniesienia
si´ wprost do zarzutów odwo∏ania.

Tak, jak w przypadku ka˝dego odwo∏ania, równie˝
w przypadku zaskar˝enia konkretnego postanowienia
SWZ, zamawiajàcy ma prawo uwzgl´dniç odwo∏anie.

W takim przypadku powinien wykonaç czynnoÊç
w post´powaniu zgodnie z ˝àdaniem zawartym w od-
wo∏aniu dotyczàcym uwzgl´dnionego zarzutu (odwo-
∏anie od tak wykonanej czynnoÊci b´dzie podlega∏o
odrzuceniu – art. 528 pkt 5 Pzp). Natomiast dokona-
nie zmiany SWZ jeszcze przed rozprawà w KIO, bez
informacji, czy zamawiajàcy uwzgl´dnienia odwo∏a-
nie, a ponadto w inny sposób ni˝ ˝àdany przez odwo-
∏ujàcego, prowadzi do bardzo du˝ej niepewnoÊci co do
statusu prawnego odwo∏ania.

Niejednokrotnie okolicznoÊç dokonania takiej
modyfikacji, z powo∏aniem si´ jedynie na upraw-
nienie wynikajàce z art. 137 ust. 1, a nie art. 521
i 522 powoduje, i˝ KIO odmawia rozpoznania od-
wo∏ania wskazujàc na brak substratu zaskar˝e-
nia.

Z kolei orzecznictwo dotyczàce oceny wp∏ywu tak do-
konanej modyfikacji SWZ na mo˝liwoÊç orzekania
o odwo∏aniu nie jest jednolite, co stwarza ryzyko od-
rzucenia kolejnego odwo∏ania wnoszonego na nowy
(zmodyfikowany zapis SWZ). Dlatego te˝ odwo∏ujàcy
w takiej sytuacji stawiany jest przed dylematem czy –
wobec dokonania modyfikacji SWZ, ale niezgodnie
z ˝àdaniem – wycofaç odwo∏anie nie ryzykujàc jego
oddalenia (z powodu braku substratu zaskar˝enia)
i zwiàzanej z tym utraty kosztów czy jednak podtrzy-
mywaç odwo∏anie nie ryzykujàc w przysz∏oÊci odrzu-
cenia kolejnego odwo∏ania.

W przypadku zapisów dotyczàcych klauzul waloryza-
cyjnych problem jest szczególnie istotny, gdy˝ wnio-
skowane przez wykonawców zmiany SWZ, przewa˝-
nie w warstwie redakcyjnej, sà niewielkie (np. zmia-
na wartoÊci procentowej progu waloryzacji).

DoÊç cz´stà sytuacjà jest dà˝enie do zmiany zapisu
SWZ ustalajàcego maksymalnà ∏àcznà wartoÊç korekt
wynikajàcà z waloryzacji. Pojawia si´ zatem problem,
czy odwo∏anie – w przypadku zmiany np. z pierwot-
nego poziomu wynoszàcego 5% wynagrodzenia netto
na 10%, w sytuacji, gdy ˝àdanie jest posuni´te dalej,

1 Por. np. stanowisko GDKiA O/Kielce w sprawie o sygn. KIO

3476/21.
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a odwo∏ujàcy je podtrzymuje wraz z uzasadnieniem
mimo dokonanej po wniesieniu odwo∏ania modyfika-
cji – powinno byç rozpoznane przez KIO.

Na gruncie takiej sytuacji KIO wskaza∏a, i˝ nie ka˝da
zmiana treÊci SWZ powoduje brak substratu zaskar-
˝enia. Izba w wyroku z dnia 13 grudnia 2021 r.2 pod-
kreÊli∏a, ˝e „nale˝y ka˝dorazowo dokonywaç indywi-
dualnej oceny stanu sprawy. Izba stoi na stanowisku,
˝e tylko zmiana SWZ powodujàca, ˝e mamy do czy-
nienia z nowym stanem faktycznym, np. spowodo-
wanym istotnà zmianà opisu przedmiotu zamówie-
nia, mo˝e byç oceniona, jako skutkujàca brakiem
substratu zaskar˝enia. Natomiast w sytuacji, kiedy
zmianie ulegajà tylko pewne kwestionowane w od-
wo∏aniu parametry, co do których odwo∏ujàcy nadal
podtrzymuje zarzut, dopatrujàc si´ takich samych lub
podobnych naruszeƒ, to substrat zaskar˝enia nadal
istnieje.”

W omawianej sprawie, Izba – pomimo powy˝szego
stanowiska s∏usznie zdecydowa∏a si´ rozpoznaç od-
wo∏anie wniesione od zmodyfikowanego zapisu
SWZ, czujàc si´ zwiàzana wczeÊniejszym wyrokiem
wydanym po rozpoznaniu odwo∏ania wniesionego
od tej klauzuli w pierwotnym brzmieniu. Uprzednio
bowiem Izba orzek∏a, i˝ z uwagi na zmian´ przez za-
mawiajàcego wartoÊci limitu waloryzacji, dopiero
od treÊci zmienionego zapisu wykonawcom b´dzie
przys∏ugiwa∏o odwo∏anie3, zaÊ odwo∏anie wniesione
od pierwotnego brzmienia sta∏o si´ bezprzedmio-
towe.

Cofni´cie odwo∏ania w podobnej sytuacji zdecy-
dowanie nie powinno byç zatem decyzjà automa-
tycznà, bowiem odwo∏ujàcy móg∏by si´ pozbawiç
mo˝liwoÊci skutecznego skorzystania ze Êrodków
ochrony prawnej.

Cofni´cie odwo∏ania anuluje skutki prawne wniesie-
nia odwo∏ania (art. 520 ust. 2) i nie prowadzi do wy-
dania przez KIO orzeczenia, którego ustalenia wiàza-
∏yby Izb´ w kolejnym post´powaniu odwo∏awczym.
W rezultacie, odwo∏anie wniesione dopiero od zmody-
fikowanej klauzuli waloryzacyjnej mog∏oby zostaç
uznane – z przyczyn wskazanych powy˝ej – za spóê-
nione, a w konsekwencji odrzucone.

RAMY ORZEKANIA PRZEZ KIO

Kolejnym problemem utrudniajàcym podwa˝enie
zapisów klauzul waloryzacyjnych jest zakres
kompetencji KIO przy rozpoznaniu odwo∏ania.

Majàc na uwadze treÊç art. 505 ust. 1 oraz art. 513,
w ramach zarzutów odwo∏ania konieczne jest wyka-
zanie, i˝ zamawiajàcy dopuÊci∏ si´ naruszenia przepi-
sów Pzp. W konsekwencji, zgodnie z art. 554 ust. 1
pkt 2, KIO uwzgl´dni odwo∏anie, jeÊli stwierdzi nie-
zgodnoÊç projektowanego postanowienia umowy
z wymaganiami wynikajàcymi z przepisów Pzp. Tym-
czasem Pzp, w art. 439, zawiera jedynie obowiàzek
(w odniesieniu do zamówieƒ na roboty budowlane
i us∏ugi na okres d∏u˝szy ni˝ 12 miesi´cy; w przypad-
ku pozosta∏ych zamówieƒ – uprawnienie – art. 440)
uj´cia w umowach o zamówienie publiczne klauzul
waloryzacyjnych oraz okreÊla ramowo elementy kon-
strukcyjne takich klauzul.

Z tego wzgl´du KIO niejednokrotnie orzekajàc
w przedmiocie zarzutów dotyczàcych zaprojektowa-
nych klauzul waloryzacyjnych ocenia∏a jedynie, czy
zamawiajàcy ujà∏ w ich treÊci wszystkie wymagane
elementy, nie badajàc natomiast ich skutecznoÊci
w kontekÊcie zdolnoÊci równowa˝enia wartoÊci
Êwiadczeƒ stron w toku realizacji umowy.

Analizujàc dotychczasowe orzecznictwo KIO na
gruncie art. 439 mo˝na dojÊç do wniosku, ˝e ka˝-
da klauzula waloryzacyjna – o ile zawiera elemen-
ty konstrukcyjne wymienione w tym przepisie –
jest zgodna z ustawà.

Dla przyk∏adu, w wyroku z dnia 27 wrzeÊnia 2021 r.4

KIO zaznaczy∏a, ˝e „obowiàzkiem zamawiajàcych jest
okreÊlenie zasad, przy których b´dzie mo˝liwa zmiana
wysokoÊci wynagrodzenia nale˝nego wykonawcy
w sytuacji zmian cen materia∏ów lub kosztów zwiàza-
nych z realizacjà zamówienia. Zamawiajàcy musi za-
tem okreÊliç w umowie nast´pujàce elementy: w ja-

2 KIO 3476/21.
3 Wyrok z dnia 23.11.2021 KIO z 3159/21.
4 sygn. akt: KIO 2558/21.
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kich okolicznoÊciach mo˝e dojÊç do waloryzacji wyna-
grodzenia, od którego terminu b´dzie ona mo˝liwa,
sposób zmiany wynagrodzenia i metod´ przeliczenia,
liczb´ okresów waloryzacyjnych, maksymalnà granic´
wartoÊci zmiany wynagrodzenia”. Izba stwierdzajàc,
i˝ wszystkie one zosta∏y przez zamawiajàcego przewi-
dziane w projekcie umowy uzna∏a, i˝ zarzut narusze-
nia art. 439 nie znalaz∏ uzasadnienia.

Z kolei wyrokiem z dnia 11 lutego 2022 r.5 KIO, rozpo-
znajàc podobny zarzut opierajàcy si´ na twierdzeniu,
i˝ projektowana klauzula waloryzacyjna jest pozor-
nym mechanizmem waloryzacji uwagi na jej ograni-
czenie do +/– 5% wartoÊci netto robót, oddali∏a odwo-
∏anie w tym zakresie, uznajàc za wystarczajàcy fakt, i˝
zamawiajàcy przewidzia∏ maksymalnà wartoÊç zmia-
ny wynagrodzenia jakà dopuszcza na wypadek walo-
ryzacji (bez poddania ocenie legalnoÊci wysokoÊci te-
go limitu).

KIO uzasadni∏a swoje stanowisko podkreÊlajàc, ˝e
„powy˝sza regulacja prawna pozostawia do decyzji
Zamawiajàcego, jaka powinna byç wartoÊç zmiany
wynagrodzenia, którà dopuszcza Zamawiajàcy. Usta-
wodawca nie narzuci∏ ˝adnych dodatkowych wymo-
gów. W szczególnoÊci powy˝szy przepis nie nak∏ada
na Zamawiajàcego wymogu oddania w waloryzacji
pe∏nego zakresu zmian cen. Na Zamawiajàcego nie
zosta∏ na∏o˝ony obowiàzek 100% rekompensaty
zmian kosztów realizacji inwestycji z uwagi na wzrost
cen materia∏ów budowlanych i surowców.”

Nale˝y jednak zauwa˝yç, i˝ zarzut naruszenia art. 439
powinien byç rozpatrywany (i podnoszony przez od-
wo∏ujàcych) w szerszym kontekÊcie, tj. w oparciu
o normy wynikajàce z odpowiednich przepisów Ko-
deksu cywilnego, które znajdujà zastosowanie do
czynnoÊci w post´powaniu o udzielenie zamówienia
oraz do umów w sprawie zamówieƒ publicznych na
podstawie art. 8 ust. 1. Z ca∏à pewnoÊcià naruszeniem
Pzp b´dzie uj´cie w projekcie umowy klauzuli walo-
ryzacyjnej skonstruowanej w sposób sprzeczny
z ustawà lub z zasadami wspó∏˝ycia spo∏ecznego albo
w sposób, który mia∏by na celu obejÊcie ustawy –
taka klauzula b´dzie bowiem niewa˝na w Êwietle
wytycznych wynikajàcych z art. 58 § 1 i 2 Kodeksu
cywilnego.

W orzecznictwie niejednokrotnie podkreÊla si´
swobod´ zamawiajàcego w kszta∏towaniu zapi-
sów umownych, jednak˝e nale˝y pami´taç, i˝ jest
ona ograniczona tak˝e zasadami wynikajàcymi
z art. 3531 Kc, bowiem zamawiajàcy mo˝e u∏o˝yç
stosunek prawny wed∏ug swego uznania, byleby
jego treÊç lub cel nie sprzeciwia∏y si´ w∏aÊciwoÊci
(naturze) stosunku, ustawie ani zasadom wspó∏-
˝ycia spo∏ecznego.

Natomiast o istocie klauzuli waloryzacyjnej stano-
wi art. 3581 § 2 Kc z którego wynika, i˝ stanowi
ona umowne zastrze˝enie okreÊlenia sposobu
ustalenia wysokoÊci Êwiadczenia pieni´˝nego we-
d∏ug innego ni˝ pieniàdz miernika wartoÊci, co
w zestawieniu z treÊcià art. 487 § 2 Kc nale˝y od-
czytywaç w ten sposób, i˝ pomimo zastosowania
innego ni˝ pieniàdz miernika wartoÊci, Êwiadcze-
nie wzajemne jednej ze stron musi byç odpowied-
nikiem Êwiadczenia drugiej ze stron, a zatem
ekwiwalentne.

Wa˝nà wytycznà do oceny skutecznoÊci klauzuli wa-
loryzacyjnej zawiera wyrok SN – Izba Cywilna z dnia
17 czerwca 2015 r.6: „Pewnym jest natomiast, ˝e stro-
ny umowy opiewajàcej na zobowiàzanie pieni´˝ne
majà okreÊlone wyobra˝enia o sile nabywczej sumy
b´dàcej przedmiotem zobowiàzania oraz ˝e w razie
zachwiania si´ relacji pomi´dzy rzeczywistà i warto-
Êcià pieniàdza a jego wartoÊcià nominalnà, to wy-
obra˝enie stanowiç musi punkt wyjÊcia dla rozwa˝aƒ
nad przywróceniem równowagi pomi´dzy iloÊcià
wchodzàcych w rachub´ nomina∏ów pieni´˝nych
a tym, co w danym momencie rzeczywiÊcie mo˝na za
nie nabyç”.

W tym miejscu warto przypomnieç, i˝ w uzasadnieniu
do projektu nowelizacji Pzp7 podkreÊlano, i˝ zama-
wiajàcy mogà swobodnie w kszta∏towaç klauzule wa-
loryzacyjne, jednak˝e „oczywiÊcie z poszanowaniem
ustawowych zasad okreÊlajàcych relacje mi´dzy stro-

5 sygn. akt KIO 230/22.
6 Sygn. akt I CSK 586/14.
7 Uzasadnienie do rzàdowego projektu ustawy – Prawo zamó-

wieƒ publicznych, Sejm VIII kadencji, druk Nr 3624.
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nami”. Zaznaczono tak˝e, i˝ powinny one uwzgl´d-
niaç specyfik´ danego zamówienia, a w tym celu za-
mawiajàcy powinien ustaliç m.in. jakie elementy ma-
teria∏ów i kosztów sà kluczowe i w praktyce podlega-
jà du˝ym wahaniom.

Oceniajàc ewentualnà pozornoÊç projektowanej
klauzuli waloryzacyjnej warto zatem uwzgl´dniç
tak˝e cel i kontekst wprowadzenia omawianego
obowiàzku.

Brak rzeczywistej waloryzacji lub waloryzacja nieod-
powiadajàca faktycznym zmianom si∏y nabywczej
pieniàdza, wbrew pozorom, nie b´dzie prowadzi∏a do
lepszego zabezpieczenia interesu zamawiajàcego,
a w dalszej perspektywie – Skarbu Paƒstwa. Ze stano-
wiska NIK zaprezentowanego w raporcie z dnia 10
czerwca 2021 r. „Informacja o wynikach kontroli. Za-
bezpieczenie interesu Skarbu Paƒstwa w zakresie wa-
loryzacji i solidarnej odpowiedzialnoÊci inwestora
w umowach na realizacj´ obiektów infrastruktury li-
niowej. KIN.430.002.2021 Nr ewid. 29/2021/P/ 20/031/
KI”8 wynika, ˝e z punktu widzenia ochrony interesu
Skarbu Paƒstwa istotne jest zapewnienie wykonaw-
com zadaƒ inwestycyjnych odpowiedniej rekompen-
saty kosztów wynikajàcych z rosnàcych cen materia-
∏ów budowlanych i us∏ug. NIK wskaza∏a wr´cz, i˝
„uzasadnia to potrzeb´ rozwa˝enia celowoÊci zaprze-
stania limitowania wyp∏at z tytu∏u waloryzacji umow-
nej”.

Z powy˝szego wzgl´du, dla oceny zgodnoÊci pro-
jektowanej klauzuli waloryzacyjnej z Pzp nie jest
wystarczajàce ograniczenie si´ do zbadania, czy
jej konstrukcja zawiera wszystkie elementy wy-
mienione w treÊci art. 439. Konieczne jest tak˝e
ustalenie, czy klauzula ta rzeczywiÊcie zapewnia
ekwiwalentnoÊç Êwiadczeƒ w ramach danego,
skonkretyzowanego zamówienia.

Natomiast w sytuacji, gdy odwo∏ujàcy w ˝aden sposób
nie wska˝e na naruszenie jakichkolwiek przepisów,
zarzuty mogà zostaç odczytane wy∏àcznie jako dà˝e-
nie do korzystniejszego dla wykonawcy ukszta∏towa-
nia postanowieƒ przysz∏ej umowy, bez jakiegokolwiek
ich powiàzania z kwestià legalnoÊci, a w rezultacie od-
wo∏anie zostanie oddalone9.

CI¢˚AR DOWODOWY

Problematyka klauzul waloryzacyjnych jest nie-
zmiernie trudna tak˝e pod kàtem dowodowym.

Zgodnie z klasycznym rozk∏adem ci´˝aru dowodu, na
odwo∏ujàcym spoczywa ci´˝ar wykazania zasadnoÊci
zarzutów (art. 6 Kc w zw. z art. 8 ust. 1 Pzp, art. 534
ust. 1 Pzp), a zatem nieprawid∏owoÊci skonstruowa-
nia przez zamawiajàcego zasad waloryzacji w odnie-
sieniu do danego zamówienia i w kontekÊcie warun-
ków jego realizacji.

TrudnoÊç wynika przede wszystkim z faktu, i˝ walory-
zacja ma niwelowaç ryzyka stron na wypadek zaist-
nienia w przysz∏oÊci zmian si∏y nabywczej pieniàdza,
a zatem okolicznoÊci przysz∏ych i niepewnych. Mogà
one jedynie byç prognozowane w oparciu o dotych-
czasowe doÊwiadczenia i analizy. Sytuacja taka nie
mo˝e jednak prowadziç do wy∏àczenia mo˝liwoÊci ko-
rzystania ze Êrodków ochrony prawnej na skutek bra-
ku dost´pnoÊci dowodów w tradycyjnym rozumieniu,
a zatem pewnych i kategorycznych.

S∏usznie zatem w wyroku z dnia 13 grudnia 2021 r.10

KIO zauwa˝y∏a, i˝ „ustalony przez Izb´ stan rzeczy
jest o tyle nietypowy, ˝e brak jest obiektywnej mo˝li-
woÊci przedstawienia pewnego dowodu, z którego
mo˝na by wywieÊç, jak wysoka b´dzie inflacja w okre-
sie realizacji ca∏ego kontaktu i tym samym, na jakim
poziomie winien byç ustalony wspó∏czynnik walory-
zacji wynagrodzenia.”

W konsekwencji podkreÊlono, i˝ dla rozstrzygni´cia od-
wo∏ania nale˝a∏o przyjàç przedstawione przez strony do-
wody, obrazujàce z jednej strony dane historyczne,
a z drugiej strony ró˝nego rodzaju prognozy dotyczàce
sytuacji przysz∏ej, zaprezentowane w formie pisemnej
i ustnej na rozprawie oraz dokonaç ich oceny w Êwietle
aktualnej sytuacji i na rynku pracy, prognoz gospodar-
czych i inflacyjnych tak˝e w oparciu o wiedz´ i doÊwiad-
czenie ˝yciowe cz∏onków sk∏adu orzekajàcego Izby.

8 Publ. na www.nik.gov.pl
9 Por. np. wyrok KIO z dnia 3 wrzeÊnia 2021r., KIO 2293/21.
10 KIO 3476/21.


