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od redakcji

Biu le tyn In for ma cyj ny „Kon sul tant” Sto wa rzy sze rze nia 
In ży nie rów, Do rad ców i Rze czo znaw ców (SIDiR)

Ad res: ul. Dłu ga 44/50, lok. 101, 00-241 War sza wa, tel./fax.: +48 022 826 16 72, tel./fax.:+48 022 826 56 49, e -ma il: biu ro@si dir.pl 
Ko le gium re dak cyj ne: Zbi gniew Bo czek (redaktor naczelny), Wło dzi mierz Kier no życ ki, Krzysz tof Woź nic ki.

SIDiR jest członkiem:

Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils - FIDIC

European Federation of Engineering Consultancy Associations 
- EFCA

The Dispute Resolution Board Foundation - DRBE

Projekt i druk: Vega design Jacek Milewski. www.vegadesign.pl

Pu bli ko wa ne w Biu le ty nie „Kon sul tant” ar ty ku ły pre zen tu ją sta no wi ska, opi nie i po glą dy ich Au to rów. Re dak cja za strze ga so bie pra wo
do ad iu sta cji tek stów i zmia ny ty tu łów. Prze dru ki i wy ko rzy sta nie opu bli ko wa nych ma te ria łów mo że od by wać się za zgo dą Ko le gium 
re dak cyj ne go. Re dak cja nie po no si od po wie dzial no ści za treść za miesz cza nych re klam.

„Do SI DiR -u zgło si ło się kil ku przed sta wi cie li du żych firm bu dow la nych z pro po zy cją po wo ła -
nia przy na szej or ga ni za cji „Fo rum Wy ko naw ców”. Ideą im przy świe ca ją cą jest chęć za pre zen to -
wa nia wspól ne go sta no wi ska w wie lu klu czo wych dla re ali za cji kon trak tów spra wach
i prze dys ku to wa nia z Kon sul tan ta mi swo ich ra cji. Ini cja ty wa zy ska ła na sze po par cie, gdyż uwa -
ża my, że w pro ce sie in we sty cyj nym nie mo żna po mi jać tych, dzię ki któ rym te pro ce sy mo gą być
pro wa dzo ne. Dla te go też udo stęp nia my „Fo rum” ła my na sze go Biu le ty nu i ma my na dzie ję, że
te ma ty po ru sza ne przez to gre mium bę dą rów nie po czyt ne jak na sze wcze śniej sze uwa gi do ty -
czą ce re ali za cji kon trak tów. Te ma ty bę dą „wy wo ły wa ne” przez sa mych Wy ko naw ców, a Re dak -
cja bę dzie je dy nie czu wa ła by Biu le tyn nie stał się fo rum do pre zen to wa nia sta no wisk sprzecz nych
z ogól nie obo wią zu ją cy mi za sa da mi praw ny mi i współ ży cia ró żnych grup za wo do wych. Ma my
na dzie ję, że „Fo rum”, któ re jest otwar te dla W S Z Y S T K I C H, bę dzie miej scem wy mia ny po -
glą dów, uwag i po my słów do ty czą cych uspraw nia nia współ pra cy Za ma wia ją cych, In ży nie rów
i Wy ko naw ców oraz, że dzię ki dys ku sjom na „Fo rum”
bę dzie mo żna wy pra co wać mo de le i sche ma ty po stę -
po wań pro wa dzą cych do ce lu, ja kim jest pra wi dło we
przy go to wa nie in we sty cji i jej za koń cze nie w za ło żo -
nym ter mi nie przy wy ko rzy sta niu prze wi dzia ne go bu -
dże tu.

Jed no cze śnie za chę ca my czy tel ni ków do szer sze go
za an ga żo wa nia się w pro ces re da go wa nia na sze go
cza so pi sma – tu taj jest miej sce dla ka żde go, kto ma
coś cie ka we go do po wie dze nia w kwe stiach zwią za -
nych z sze ro ko ro zu mia ną re ali za cją kon trak tów.

„Forum Wykonawców”



W trak cie spo tkań z wy ko naw ca mi bar dzo czę sto prze wi -
ja się pro blem do ty ka ją cy wszyst kich uczest ni ków pro ce su
in we sty cyj ne go, po le ga ją cy na nie zro zu mie niu po szcze gól -
nych ak tów praw nych, oraz upo rczy wym „psu ciu” przez za -
ma wia ją cych wzor ca ja kim są Wa run ki Kon trak to we FI DIC.
Od dłu ższe go cza su da je się za uwa żyć, że pu blicz ne po stę -
po wa nia prze tar go we, zwłasz cza te współ fi nan so wa ne ze
środ ków Unii Eu ro pej skiej, są „prze kom bi no wa ne” przez za -
ma wia ją cych w kwe stiach umów w spra wach za mó wień pu -
blicz nych – Dział IV, usta wy z dnia 29 stycz nia 2004 r.
– Pra wo za mó wień pu blicz nych (Pzp), a zwłasz cza w nie -
upraw nio nym, in ge ro wa niu w Wa run ki Kon trak to we sta no -
wią ce część SIWZ. Z za pi sów usta wy Pzp, art. 139 ja sno
wy ni ka, że do umów w spra wach za mó wień pu blicz nych sto -
su je się prze pi sy usta wy z dnia 23 kwiet nia 1964 r. – Ko deks
cy wil ny (Kc) oraz, że wy ma ga ją one for my pi sem nej, a ta kże
że są one jaw ne. Ko lej ny ar ty kuł (140) usta wy – Pzp bez -
względ nie wska zu je, że za kres świad cze nia wy ko naw cy wy -
ni ka ją cy z umo wy jest to żsa my z je go zo bo wią za niem
za war tym w ofer cie oraz, co rów nie istot ne, że umo wa jest
nie wa żna w czę ści wy kra cza ją cej po za okre śle nie przed mio -
tu za mó wie nia za war te w SIWZ! Wszy scy po win ni za tem ro -
zu mieć – i jest to jed no znacz ne – że wy ko naw ca, z któ rym
za war to umo wę w spra wie za mó wie nia pu blicz ne go ma
do wy ko na nia ja sno okre ślo ny za kres świad cze nia! I to okre -
ślo ny przez za ma wia ją ce go w przed mio cie za mó wie nia za -
war te go w SIWZ. A ten przed miot za mó wie nia z ko lei
za ma wia ją cy ma obo wią zek opi sać w spo sób jed no znacz ny
i wy czer pu ją cy, za po mo cą do sta tecz nie do kład nych i zro -
zu mia łych okre śleń, uwzględ nia jąc wszyst kie wy ma ga nia
i oko licz no ści mo gą ce mieć wpływ na spo rzą dze nie ofer ty
– zwłasz cza w kwe stii ce ny (art. 29.1 – usta wy Pzp). Dla ro -
bót bu dow la nych zaś spre cy zo wa no w usta wie, że przed miot
za mó wie nia mu si być opi sa ny za po mo cą do ku men ta cji pro -
jek to wej oraz spe cy fi ka cji tech nicz nych wy ko na nia i od bio -
ru ro bót bu dow la nych (art. 31.1 usta wy Pzp). Na to miast, gdy
przed mio tem za mó wie nia jest za pro jek to wa nie i wy ko na nie
ro bót bu dow la nych, za ma wia ją cy mu si opi sać przed miot za -
mó wie nia za po mo cą pro gra mu funk cjo nal no -użyt ko we go
(art. 31.2 usta wy Pzp). Wy da je się więc lo gicz ne i pro ste
do zro zu mie nia, że wy ko naw ca nie mo że wy ko ny wać żad -

nych ro bót, co do któ rych wy ko na nia nie zo bo wią zał się
w zło żo nej przez sie bie ofer cie! A ta kże, że nie mo że wy ko -
ny wać ro bót, któ re nie zo sta ły przez za ma wia ją ce go za war -
te w opi sie przed mio tu za mó wie nia. – czy li
za kon trak to wa ne. I na nic zda ją się tu ró żne wy bie gi po le ga -
ją ce na wpi sy wa niu przez za ma wia ją cych w SIWZ wy ma gań
w po sta ci sfor mu ło wań: „i wszyst kie in ne ro bo ty nie opi sa -
ne w SIWZ”, „do świad czo ny wy ko naw ca mu si prze wi -
dzieć”, „wszel kie in ne uzgod nie nia, nie zbęd ne
do wy ko na nia ro bót, na wet te nie opi sa ne w SIWZ”. Są to
cy ta ty z au ten tycz nych spe cy fi ka cji prze tar go wych. Oczy wi -
ście przy ta czam tu taj tyl ko nie licz ne przy kła dy, ale mo żna
przy jąć z du żą do zą praw do po do bień stwa, że prak tycz nie
w ka żdej SIWZ znaj du ją się wy ma ga nia nie zgod ne z przy to -
czo ny mi po wy żej za pi sa mi usta wy! W tym miej scu pra gnie -
my zwró cić uwa gę na do łą cza ne do SIWZ Wa run ki
Kon trak to we FI DIC, skła da ją ce się z Wa run ków Ogól nych
Kon trak tu i Wa run ków Szcze gól nych Kon trak tu. Nie za le żnie
od te go czy jest to „żół ta ksią żka” czy też „czer wo na ksią żka”
pro ble mem sta ją się wpro wa dza ne zmia ny w po sta ci Wa -
run ków Szcze gól nych Kon trak tu. Dla te go, w tym miej scu
chce my roz po cząć dys ku sję w przed mio cie za sad no ści
wpro wa dza nie zmian do Wa run ków Ogól nych. Prze cież nikt
nie ka że zmie niać Wa run ka mi Szcze gól ny mi wszyst kich
Klau zul FI DIC -a. Nie ma ta kie go obo wiąz ku, aby za ma wia -
ją cy „na si łę” do sto so wy wał swo je wy ma ga nia do wzor ca ja -
kim są Wa run ki Kon trak to we! Żad na usta wa nie na rzu ca
na za ma wia ją cych sto so wa nia wzor ców FI DIC. Ba! Usta wa
Pzp nic nie mó wi o tym wzor cu, a usta wa Kc do pusz cza
wręcz do wol ność w za wie ra niu umów. Ale w przy pad ku
świad czeń wy ni ka ją cych z po stę po wań pro wa dzo nych w try -
bie prze tar gów pu blicz nych za wsze mu szą one (te umo wy)
spro stać pod sta wo wym wy mo gom usta wy Pzp opi sa nym
po wy żej. A wpro wa dza nie do SIWZ Wa run ków Szcze gól -
nych, któ re są cał ko wi cie sprzecz ne z tą usta wą to to tal ne
nie po ro zu mie nie, lub wręcz gwałt na pra wie. Nie wol no się
z tym zga dzać – bo re spek to wa nie bez pra wia gro zi po wa -
żny mi kon se kwen cja mi za rów no za ma wia ją cym jak i wy ko -
naw com. Ab sur dal ne, ale jed no cze śnie co raz
po wszech niej sze, sta ją się ta kie po stę po wa nia, w któ rych za -
ma wia ją cy wpro wa dza ją zmia ny i uzu peł nie nia do wszyst -
kich klau zul Wa run ków Ogól nych. W przy pad ku
po stę po wa nia ostat nio pro wa dzo ne go przez Urząd Mor ski
w Szcze ci nie po su nię to się znacz nie da lej – do da no klau zu -
le 21 i 22. Przy czym w klau zu li 22 za miesz czo no 5 (pięć)
sub klau zul i wszyst kie są nie zgod ne z ak tu al nie obo wią zu ją -
cym w Pol sce pra wem! Nie dzi wi to tych, któ rzy do kład nie
za zna jo mi li się z ca łą SIWZ – w tym aku rat po stę po wa niu ła -
ma nie pra wa i nie wy wią zy wa nie się za ma wia ją ce go z usta -
wo wo na rzu co nych obo wiąz ków jest na gmin ne. Za cy tu je my
tyl ko naj bar dziej dra stycz ne uryw ki:
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 SIWZ, Część II – Wzór umo wy w spra wie za mó wie nia pu -
blicz ne go. Klau zu la 1. Punkt 1.1.4.13. „Pro to kół ko niecz -
no ści” – do ku ment przy go to wa ny przez In ży nie ra
za wie ra ją cy uza sad nie nie dla wy ko na nia ro bót do dat ko -
wych i/lub za mien nych bądź wy ni ka ją cych z za pi sów
klau zu li 13. Za łącz ni kiem do Pro to ko łu ko niecz no ści jest
Pro to kół z ne go cja cji. Dla przy po mnie nia do da my, że
usta wa Pzp nie do pusz cza wy ko ny wa nia ro bót „za mien -
nych”, a ro bo ty „do dat ko we” mo gą być zle co ne ja ko no -
we za mó wie nie z wol nej rę ki.

 SIWZ, Część II – Wzór umo wy w spra wie za mó wie nia pu -
blicz ne go. Klau zu la 1. Punkt 1.1.6.9. „Zmia na” ozna cza ka -
żdą zmia nę w Ro bo tach, po le co ną lub za twier dzo ną ja ko
zmia na na mo cy roz dzia łu 13 (Zmia ny i ko rek ty). Pa mię -
taj my za tem, że wszel kie zmia ny wy ma ga ją speł nie nia ry -
go rów usta wy Pzp i Kc.

 SIWZ, Część II – Wzór umo wy w spra wie za mó wie nia pu -
blicz ne go. Klau zu la 3 Punkt 3.3. Po le ce nia In ży nie ra. Pa -
mię taj my, że In ży nier nie jest upo wa żnio ny
do wpro wa dza nia zmian w umo wie, wszel kie zmia ny
umo wy wy ma ga ją for my pi sem nej pod ry go rem nie wa -
żno ści, a wy ko naw ca jest zo bo wią za ny do wy ko na nia tyl -
ko ro bót do któ rych się zo bo wią zał w ofer cie.

 SIWZ, Część II – Wzór umo wy w spra wie za mó wie nia pu -
blicz ne go. Klau zu la 4. Punkt 4.3 Pod wy ko naw cy. Wy ko -
naw ca nie po dzle ci ca ło ści Ro bót. Ta ki za pis stoi
w sprzecz no ści ze sta no wi skiem KE.

 SIWZ, Część II – Wzór umo wy w spra wie za mó wie nia pu -
blicz ne go. Klau zu la 13. Punkt 13.3. Pro ce du ra zmian. Mo -
że być sto so wa na tyl ko w przy pad kach, kie dy nie na ru sza
obo wią zu ją ce go Pra wa zmó wień pu blicz nych.

 SIWZ, Część II – Wzór umo wy w spra wie za mó wie nia pu -
blicz ne go. Klau zu la 16. Punkt 16.2. Roz wią za nie Kon trak -
tu przez Wy ko naw cę (ostat ni aka pit):

„Wy ko naw ca jest upraw nio ny do wy po wie dze nia lub
od stą pie nia od Kon trak tu wy łącz nie na pod sta wie po -
sta no wień ni niej sze go Kon trak tu. W szcze gól no ści nie
sto su je się art. 491-496 Ko dek su cy wil ne go”. Ta kie pró -
by zmian obo wią zu ją ce go pra wa nie są sku tecz ne.

 SIWZ, Część II – Wzór umo wy w spra wie za mó wie nia pu -
blicz ne go. Klau zu la 18. Punkt 18.2 Ubez pie cze nie Ro bót
i Sprzę tu Wy ko naw cy. Do pi sa ny punkt (e)

Bę dą po kry wa ły stra ty, szko dy i przy wró ce nie sta nu
po cząt ko we go po wsta łe na sku tek błę dów lub po mi -
nięć pro jek to wych. Ale w tym po stę po wa niu (czer wo -
ny FI DIC) to za ma wia ją cy do star czył pro jekt. Dla cze go

za tem ubez pie cze nie wy ko naw cy ma po kry wać stra ty
spo wo do wa ne przez błę dy za ma wia ją ce go???

 Część II – Wzór umo wy w spra wie za mó wie nia pu blicz -
ne go. Klau zu la 22. Klau zu le koń co we. 22.4. Zgod nie
z Pra wem obo wią zu ją cym w Rze czy po spo li tej Pol skiej
w szcze gól no ści zgod nie z prze pi sa mi usta wy Pra wo za -
mó wień pu blicz nych, wszel kie zmia ny po sta no wień Kon -
trak tu w sto sun ku do tre ści Ofer ty są nie do zwo lo ne,
chy ba że ko niecz ność wpro wa dze nia ta kich zmian wy ni -
ka z oko licz no ści, któ rych nie mo żna by ło prze wi dzieć
w chwi li za war cia Kon trak tu lub zmia ny te są ko rzyst ne
dla Za ma wia ją ce go. Zmia na Kon trak tu do ko na na z na ru -
sze niem Pra wa obo wią zu ją ce go w Rze czy po spo li tej Pol -
skiej, w szcze gól no ści prze pi sów usta wy Pra wo
za mó wień pu blicz nych jest nie wa żna. Przy po mnę, że po -
stę po wa nie to jest pro wa dzo ne w opar ciu o za pi sy usta -
wy Pzp obo wią zu ją ce po 24 paź dzier ni ka 2008 r.
w związ ku z tym ta ki za pis jest wła śnie nie zgod ny z tą
usta wą! Za ma wia ją cy nie za uwa żył, że pra wo w Rzecz po -
spo li tej Pol skiej się zmie nia. Ale nie jest od osob nio ny
w swo im po stę po wa niu. 

 Spe cy fi ka cje Tech nicz ne Wy ko na nia i Od bio ru ST -00.00,
ST -00.01, ST -00.02, ST -00.05 są przy go to wa ne nie zgod nie
z wy ma ga nia mi Roz po rzą dze nie Mi ni stra In fra struk tu ry
z dnia 2 wrze śnia 2004 r. „w spra wie szcze gó ło we go za -
kre su i for my do ku men ta cji pro jek to wej, spe cy fi ka cji tech -
nicz nych wy ko na nia i od bio ru ro bót bu dow la nych oraz
pro gra mu funk cjo nal no -użyt ko we go”, Roz dział 3, § 14.1
To, że w Spe cy fi ka cjach tych za ma wia ją cy przy wo łu je
uchy lo ne ak ty praw ne jest już drob nost ką.
Po raz ko lej ny na na szych ła mach przy po mi na my więc, że

Wa run ki Kon trak to we nie mo gą być two rzo ne w sprzecz no -
ści z pra wem, a jed no stron nie ko rzyst ne za pi sy umo wy nie
gwa ran tu ją za ma wia ją ce mu, że ca ła od po wie dzial ność
za re ali za cję kon trak tu spad nie na wy ko naw cę. Bo wiem stro -
ny obo wią za ne są do prze strze ga nia Ko dek su cy wil ne go,
któ ry w rów nym stop niu ob cią ża obo wiąz kiem współ dzia ła -
nia przy wy ko ny wa niu zo bo wią za nia za rów no wy ko naw cę
jak i za ma wia ją ce go. Po nad to nad rzęd nym ce lem ka żde go
za ma wia ją ce go po win na być chęć osią gnię cia ce lu ja kim
jest zre ali zo wa nie kon trak tu, a nie chęć ma ni pu lo wa nia pa -
ra gra fa mi w umo wach tak by wy ko naw cy nie po zo sta wić złu -
dzeń co do je go „miej sca w szy ku”. Zro zu mie nie pra wa
ob wią zu ją ce go w Pol sce jest po cząt kiem pra wi dło we go
przy go to wa nia po stę po wań prze tar go wych. 

prawo

Po pierwsze – zrozumieć prawo



Do pusz czal ność zmia ny umo wy 
w spra wie za mó wie nia pu blicz ne go

Umo wa w spra wie za mó wie nia pu blicz ne go jest umo wą
cy wil no praw ną, za war tą po mię dzy za ma wia ją cym a wy ko -
naw cą wy bra nym po prze pro wa dze niu po stę po wa nia
o udzie le nie za mó wie nia pu blicz ne go. Sto sow nie do art. 139
usta wy z dnia 29 stycz nia 2004 r. Pra wo za mó wień pu blicz -
nych (tj. Dz. U. 2007, Nr 223 poz. 1655 ze zmia na mi – da lej:
usta wa pzp) do umów w spra wach za mó wień pu blicz nych
sto su je się prze pi sy usta wy z dnia 23 kwiet nia 1964 r. ko deks
cy wil ny, chy ba że prze pi sy usta wy pzp da ną kwe stię re gu lu -
ją w spo sób szcze gól ny, od mien ny od re gu la cji ko dek so wej. 

W ta ki szcze gól ny spo sób ure gu lo wa ne jest za gad nie nie
do ko ny wa nia zmian w umo wach w spra wach za mó wień pu -
blicz nych. Zgod nie z art. 3531 ko dek su cy wil ne go stro nom
umo wy przy słu gu je upraw nie nie do kształ to wa nia łą czą ce -
go ich sto sun ku praw ne go we dług swe go uzna nia, z za strze -

że niem, że je go treść nie mo że sprze ci wiać się wła ści wo ści
sto sun ku, usta wie ani za sa dom współ ży cia spo łecz ne go.
Ure gu lo wa na w tym prze pi sie za sa da swo bo dy umów zo sta -
ła re stryk cyj nie ogra ni czo na w przy pad ku umów w spra -
wach za mó wień pu blicz nych. 

Zgod nie z tre ścią art. 144 ust. 1 usta wy pzp za ka za ne jest do -
ko ny wa nie zmian w umo wie w spra wie za mó wie nia pu blicz -
ne go w sto sun ku do tre ści ofer ty, na pod sta wie któ rej
do ko na no wy bo ru wy ko naw cy, chy ba że za ma wia ją cy prze wi -
dział mo żli wość do ko na nia ta kiej zmia ny w ogło sze niu o za mó -
wie niu lub w spe cy fi ka cji istot nych wa run ków za mó wie nia. 

Ogra ni cze nia te są zro zu mia łe ze wzglę du na spe cy fi kę
tych umów. Sto sow nie do tre ści art. 140 ust. 1 usta wy pzp za -
kres świad cze nia wy ko naw cy wy ni ka ją cy z umo wy mu si być
to żsa my z je go zo bo wią za niem za war tym w ofer cie. Po nad -
to umo wa w przed mio cie wy kra cza ją cym po za przed miot
okre ślo ny w spe cy fi ka cji istot nych wa run ków za mó wie nia
jest nie wa żna w czę ści wy kra cza ją cej po za ten za kres
(art. 140 ust. 3 usta wy pzp). Je że li za tem już przy za war ciu
umo wy stro ny nie mo gą jej kształ to wać w swo bod ny spo sób,
to rów nież po jej za war ciu nie po win ny mieć mo żli wo ści do -
ko ny wać zmian na ru sza ją cych po wy żej wska za ne prze pi sy.
Po zo sta wie nie stro nom swo bo dy w do ko ny wa niu zmian
w umo wie w spra wie za mó wie nia pu blicz ne go ra żą co na ru -
sza ło by isto tę pro wa dze nia po stę po wa nia o udzie le nie za -
mó wie nia pu blicz ne go i w krót kim cza sie mo gło by stać się
na rzę dziem wy ko rzy sty wa nym w ce lu eli mi na cji kon ku ren -
cyj nych wy ko naw ców. 
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Wy ma ga pod kre śle nia, iż prze pi sy usta wy pzp nie unie -
mo żli wia ją do ko ny wa nia zmian w za war tej umo wie w spra -
wie za mó wie nia pu blicz ne go. Za do pusz czal ną na grun cie
art. 144 ust. 1 usta wy pzp na le ży uznać ta ką zmia nę umo wy,
któ rą uprzed nio za ma wia ją cy prze wi dział i wska zał jej wa -
run ki w ogło sze niu o za mó wie niu lub w spe cy fi ka cji istot -
nych wa run ków za mó wie nia. Wa żne jest za tem aby już
na eta pie przy go to wa nia po stę po wa nia za ma wia ją cy za sta -
no wił się, co do ja kich ele men tów umo wy mo że wy stą pić po -
trze ba zmian oraz okre ślił oko licz no ści, w ja kich zmia ny te
mo gą na stą pić. Opis prze wi dy wa nych zmian na le ży za mie -
ścić w ogło sze niu o za mó wie niu lub w spe cy fi ka cji istot nych
wa run ków za mó wie nia. 

Zwra cam uwa gę, iż dla sku tecz ne go do ko na nia zmia ny
w umo wie nie wy star czy za miesz cze nie przez za ma wia ją ce -
go ogól ne go stwier dze nia w do ku men ta cji prze tar go wej, iż
za ma wia ją cy do pusz cza te zmia ny. Prze pi sy wy ma ga ją do -
kład ne go opi su ka żdej z do pusz czal nych, prze wi dy wa nych
zmian wraz z po da niem wa run ków ich do ko na nia. Dla przy -
kła du wska zu ję, że do naj czę ściej spo ty ka nych mo dy fi ka cji
wpro wa dza nych do umo wy na le ży zmia na ter mi nu re ali za cji
za mó wie nia oraz wa lo ry za cja wy na gro dze nia. War to za tem
za wsze choć by z ostro żno ści uwzględ nić w spe cy fi ka cji
klau zu le wa lo ry za cyj ne oraz do pu ścić zmia nę ter mi nu re ali -
za cji za mó wie nia w przy pad ku przed łu że nia się pro ce du ry
udzie le nia za mó wie nia lub wy stą pie nia in nych, nie za le żnych
od stron oko licz no ści

Co do za sa dy na za ma wia ją cym spo czy wa obo wią zek
spo rzą dze nia pra wi dło wej do ku men ta cji prze tar go wej i to on
po wi nien czu wać nad tym, aby za strze że nia do ty czą ce zmia -
ny w umo wie zna la zły się w ogło sze niu lub w spe cy fi ka cji
istot nych wa run ków za mó wie nia. Jed nak rów nież w in te re sie
wy ko naw ców le ży, aby ta kie po sta no wie nia zna la zły się
w ww. do ku men tach. Wy ko naw cy za tem po win ni, ko rzy sta -
jąc z in sty tu cji za py tań lub na wet pro te stu na treść spe cy fi ka -
cji, do pil no wać, aby te go ro dza ju „wen tyl bez pie czeń stwa”
umo żli wia ją cy zmia nę umo wy na eta pie jej re ali za cji, zna lazł
się w do ku men ta cji prze tar go wej. Wy ko naw com bo wiem, ja -
ko pod mio tom pro fe sjo nal nie dzia ła ją cym na da nym ryn ku,
bę dzie czę sto ła twiej niż za ma wia ją ce mu prze wi dzieć za gro -
że nia w re ali za cji da ne go za mó wie nia, a tym sa mym wska -
zać po sta no wie nia, któ re mo gą wy ma gać zmia ny w trak cie
re ali za cji da ne go za mó wie nia. 

Do ko nu jąc po wy żej wska za nych za strze żeń w ogło sze niu
lub w spe cy fi ka cji istot nych wa run ków za mó wie nia za ma -
wia ją cy mu szą jed nak pa mię tać, iż zmia ną w ro zu mie niu
art. 144 ust. 1 usta wy pzp nie jest zmia ną za kre su przed mio -
tu za mó wie nia. Je że li za ma wia ją cy już w chwi li przy go to wa -
nia po stę po wa nia prze wi du je, iż za ma wia ne świad cze nie
mo że być nie wy star cza ją ce, po wi nien prze wi dzieć w spe cy -
fi ka cji, zgod nie z art. 36 ust. 2 pkt 3 usta wy pzp, udzie le nie
za mó wień uzu peł nia ją cych w ro zu mie niu art. 67 ust. 1 pkt 6
i 7 oraz art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 usta wy pzp. Za strze że nie mo -
żli wo ści zmia ny umo wy w tym za kre sie jest nie pra wi dło we. 

Zmia na umo wy za war tej 
po prze pro wa dze niu po stę po wa nia
w try bie za mó wie nia z wol nej rę ki

Wąt pli wo ści do ty czą ce in ter pre ta cji prze pi su art. 144
ust. 1 usta wy pzp po ja wia ją się w przy pad ku zmia ny umo wy
w spra wie za mó wie nia pu blicz ne go za war tej po prze pro wa -
dze niu po stę po wa nia o udzie le nie za mó wie nia pu blicz ne go
w try bie za mó wie nia z wol nej rę ki. Nie ma my bo wiem tu taj
do czy nie nia ani z ogło sze niem ani ze spe cy fi ka cją istot nych
wa run ków za mó wie nia, a umo wa zo sta je za war ta po prze -
pro wa dze niu ne go cja cji tyl ko z jed nym wy ko naw cą. Treść
art. 144 ust. 1 usta wy pzp nie za wie ra żad ne go wy łą cze nia
je go za sto so wa nia z uwa gi na tryb po stę po wa nia, w któ rym
za war to umo wę. Je go kon struk cja w prak ty ce unie mo żli wia
więc za sto so wa nie te go prze pi su do umów za war tych w tym
try bie. Bu dzi za tem wąt pli wo ści, czy ww. prze pis bę dzie miał
w ogó le za sto so wa nie do umów w spra wie za mó wie nia pu -
blicz ne go, za war tych po prze pro wa dze niu po stę po wa nia
w try bie za mó wie nia z wol nej rę ki.

Trud no stwier dzić, czy po wsta łe na tle ww. prze pi su nie -
ja sno ści są efek tem nie do pa trze nia usta wo daw cy czy usta -
wo daw ca uznał tę kwe stię za na ty le oczy wi stą, że nie na le ży
jej szcze gól nie ure gu lo wać w usta wie. Za gad nie niem tym
za jął się jed nak Pre zes Urzę du Za mó wień Pu blicz nych, któ -
ry roz strzy gnął po ja wia ją ce się wąt pli wo ści w opi nii opu bli -
ko wa nej na stro nie in ter ne to wej Urzę du Za mó wień
Pu blicz nych. Zgod nie ze sta no wi skiem Pre ze sa UZP z uwa -
gi na brak re gu la cji do ty czą cej mo żli wo ści zmia ny umo wy
w spra wie za mó wie nia pu blicz ne go za war tej po prze pro wa -
dze niu po stę po wa nia w try bie za mó wie nia z wol nej rę ki, za -
sto so wa nie bę dzie miał zgod nie z art. 139 ust. 1 usta wy pzp
ko deks cy wil ny, w szcze gól no ści art. 3531 ko dek su cy wil ne -
go, re gu lu ją cy za sa dę swo bo dy umów. 

Nie ule ga jed nak wąt pli wo ści, że rów nież w tym przy pad -
ku za sa da swo bo dy umów ule ga ogra ni cze niu. Tryb za mó -
wie nia z wol nej rę ki, ja ko tryb nie kon ku ren cyj ny mo że być
sto so wa ny je dy nie w szcze gól nych, wy raź nie okre ślo nych
usta wą pzp sy tu acjach. Tym sa mym za nie do pusz czal ne
na le ży uznać wszel kie zmia ny umo wy, któ re mo gły by pro -
wa dzić do na ru sze nia lub obej ścia prze pi sów okre śla ją cych
prze słan ki udzie le nia za mó wie nia w tym try bie. Za ma wia -
ją cy przed do ko na niem zmia ny umo wy za war tej w try bie za -
mó wie nia z wol nej rę ki po wi nien uprzed nio, w spo sób
szcze gól ny zba dać, czy pla no wa na zmia na nie do pro wa dzi
do zmia ny prze sła nek umo żli wia ją cych na grun cie art. 67
ust. 1 usta wy pzp za war cie umo wy w tym try bie. Przy kła do -
wo, do ko na na zmia na nie mo że na ty le zmie niać isto ty za -
mó wie nia, że by ło by ono mo żli we do zre ali zo wa nia dla
wię cej niż jed ne go wy ko naw cy dzia ła ją ce go na ryn ku, (je -
że li ta ka by ła prze słan ka wy bo ru try bu za mó wie nia z wol -
nej rę ki) lub że w przy pad ku za mó wie nia w no wym
kształ cie od pa dła by prze słan ka „pil no ści udzie le nia za mó -
wie nia” itp. 
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Zmia na umo wy w spra wie za mó wie nia
pu blicz ne go za war tej 
po prze pro wa dze niu po stę po wa nia 
wsz czę te go przed dniem
24 paź dzier ni ka 2008 r. 

Na le ży pod kre ślić, iż po wy ższe roz wa ża nia nie od no szą
się do umów za war tych przed dniem 24 paź dzier ni ka 2008 r.
(tj. przed dniem wej ścia w ży cie usta wy no we li zu ją cej pzp).
Sto sow nie do tre ści art. 4 ust. 4 usta wy z dnia 4 wrze -
śnia 2008 r. o zmia nie usta wy – Pra wo za mó wień pu blicz -
nych oraz nie któ rych in nych ustaw, je że li umo wa w spra wie
za mó wie nia pu blicz ne go zo sta ła za war ta przed ww. da tą,
wów czas sto su je my prze pis art. 144 ust. 1 usta wy pzp w je -
go brzmie niu sprzed no we li za cji usta wy. Zgod nie z ów cze -
snym brzmie niem ww. prze pi su za ka zu je się zmian
po sta no wień za war tej umo wy w sto sun ku do tre ści ofer ty,
na pod sta wie któ rej do ko na no wy bo ru wy ko naw cy, chy ba że
ko niecz ność wpro wa dze nia ta kich zmian wy ni ka z oko licz -
no ści, któ rych nie mo żna by ło prze wi dzieć w chwi li za war cia
umo wy lub zmia ny te są ko rzyst ne dla za ma wia ją ce go. Ten
ostat ni mógł za tem do ko nać wa żnej zmia ny umo wy za wsze,
je że li jest ona ko rzyst na dla za ma wia ją ce go, na to miast w przy -
pad ku zmian neu tral nych i nie ko rzyst nych dla za ma wia ją ce -
go, je dy nie w przy pad ku wy stą pie nia oko licz no ści, któ re
wy mu sza ją na za ma wia ją cym do ko na nie tej zmia ny, a któ -
rych nie mógł on prze wi dzieć w chwi li za wie ra nia umo wy. 

Nie zwy kle pro ble ma tycz na w świe tle art. 4 ust. 4 usta wy
z dnia 4 wrze śnia 2008 r. o zmia nie usta wy – Pra wo za mó -
wień pu blicz nych oraz nie któ rych in nych ustaw jest zmia na
umo wy za war tej po dniu 24 paź dzier ni ka 2008 r., lecz
po prze pro wa dze niu po stę po wa nia wsz czę te go przed tą da -
tą. Stro ny ta kiej umo wy zo sta ły de fac to po zba wio ne mo żli -
wo ści do ko na nia zmia ny zgod nej z prze pi sa mi pzp. W ta kich
bo wiem przy pad kach za ma wia ją cy, dzia ła jąc na grun cie do -
tych czas obo wią zu ją cych prze pi sów, nie za strze gli w spe cy -
fi ka cji istot nych wa run ków za mó wie nia ani – w ogło sze niu
o za mó wie niu – mo żli wo ści do ko na nia zmian w umo wie, co
w prak ty ce unie mo żli wia im do ko na nie ta kich zmian. 

W ta kiej sy tu acji stro ny po win ny za sta no wić się nad mo -
żli wo ścią sko rzy sta nia z mo żli wo ści prze wi dzia nej w art. 3571

ko dek su cy wil ne go. Zgod nie z tym prze pi sem je że li z po wo -
du nad zwy czaj nej zmia ny sto sun ków speł nie nie świad cze -
nia by ło by po łą czo ne z nad mier ny mi trud no ścia mi al bo
gro zi ło by jed nej ze stron ra żą cą stra tą, cze go stro ny nie prze -
wi dy wa ły przy za war ciu umo wy, sąd mo że po roz wa że niu in -
te re sów stron, zgod nie z za sa da mi współ ży cia spo łecz ne go,
ozna czyć spo sób wy ko na nia zo bo wią za nia, wy so kość
świad cze nia lub na wet orzec o roz wią za niu umo wy. Prze pis
ten jed nak, ja ko wy ją tek od za sa dy trwa ło ści umów, ma za -
sto so wa nie do sy tu acji szcze gól nych i nie mo że być in ter -
pre to wa ny roz sze rza ją co, a za tem dla ko rzy sta nia z je go
do bro dziej stwa stro ny mu szą wy ka zać za ist nie nie prze sła -
nek w nim okre ślo nych. W szcze gól no ści prze pi su te go nie
mo żna trak to wać, ja ko re gu la cji po zwa la ją cej na unik nię cie
lub zmi ni ma li zo wa nie ry zy ka pro wa dze nia dzia łal no ści go -
spo dar czej. Nie wąt pli wie jed nak za ma wia ją cy i wy ko naw cy
po win ni o nim pa mię tać w przy pad ku, gdy na grun cie usta -
wy pzp nie bę dzie mo żli we do ko na nie zmia ny umo wy
w spra wie za mó wie nia pu blicz ne go. 

Kan ce la ria Praw na Cha łas i Wspól ni cy świad czy kom plek -
so we usłu gi praw ne dla klien tów kor po ra cyj nych. Pra cow ni cy
Kan ce la rii po sia da ją wie dzę z licz nych dzie dzin pra wa, co umo -
żli wia za rów no sta łą ob słu gę firm, jak i współ pra cę przy re ali za -
cji kon kret nych przed się wzięć praw nych. Za pew nia my praw ną
ob słu gę zwią za ną z pro ce sa mi m.in. pry wa ty za cji, re struk tu ry za -
cji fi nan so wej, czy po szu ki wa nia in we sto ra stra te gicz ne go.
Od 1995 ro ku, czy li od chwi li po wsta nia Kan ce la rii, współ pra -
co wa li śmy z fir ma mi zaj mu ją cy mi wy so kie po zy cje na li -
ście 500 naj więk szych przed się bior ców co rocz ne go ran kin gu
Rzecz po spo li tej. 
Przez 14 lat ist nie nia, Kan ce la ria zdo by ła uzna nie Klien tów
i sza cu nek kon ku ren tów. Wy ni kiem re ali za cji pro ce su kon se -
kwent ne go roz wo ju oraz dba ło ści o za pew nia nie świad cze nia
usług na naj wy ższym po zio mie jest otrzy ma nie przez Kan ce la -
rię Cer ty fi ka tu Ja ko ści ISO 9001: 2000, któ ry po twier dza
na szą dba łość o re ali za cję usług praw nych zgod nie z naj wy -
ższy mi stan dar da mi świa to wy mi. 
Me ce nas Ja ro sław Cha łas zo stał mia no wa ny Nie za le żnym Kon -
sul tan tem i Człon kiem Zwy czaj nym Sto wa rzy sze nia In ży nie rów,
Do rad ców i Rze czo czo znaw ców, dzia ła jąc we dług wzor ców 
FI DIC, Ban ku Świa to we go oraz EBRD (Eu ro pej skie go Ban ku
Roz wo ju i Eks por tu).

Z po cząt kiem czerw ca Me ce nas Ja ro sław Cha łas ode brał z rąk
Mi ni stra Spraw Za gra nicz nych pre sti żo wy ty tuł Am ba sa do ra
Pol skiej Go spo dar ki w ka te go rii Part ner Firm Za gra nicz nych.
W kwiet niu Kan ce la ria zdo by ła Me dal Eu ro pej ski dla Usług,
przy zna ny przez Eu ro pej ski Ko mi tet Eko no micz no–Spo łecz ny,
Urząd Ko mi te tu In te gra cji Eu ro pej skiej oraz Bu si ness Cen tre
Club. Usłu gi Kan ce la rii Praw nej Cha łas i Wspól ni cy zo sta ły ta -
kże do ce nio ne przez re dak cję Fo rum Biz ne su, któ ra przy zna ła
Kan ce la rii Srebr ne Go dło Ja ko ści QI dla usłu gi naj wy ższej ja -
ko ści.
Kan ce la ria Praw na Cha łas i Wspól ni cy po sia da ugrun to wa ną
po zy cję na ryn ku usług praw ni czych, pla su jąc się w czo łów ce
ogól no pol skich ran kin gów or ga ni zo wa nych przez pre sti żo we
dzien ni ki i pi sma bra nżo we, w tym m. in.: na 2. po zy cji 14 edy -
cji Bo ok of Li sts 2009 – ran kin gu kan ce la rii (lu ty 2009 r.), na 6.
po zy cji we dług ran kin gu pi sma Ho me&Mar ket (ma rzec 2009).,
na 12. po zy cji w III Ran kin gu Firm i Do rad ców Po dat ko wych
Ga ze ty Praw nej (lu ty 2009 r.). W ma ju Kan ce la ria zna la zła się
w dzie siąt ce Ide al nych Pra co daw ców Ro ku 2009 w ka te go rii
pra wo, we dług ba dań prze pro wa dzo nych przez świa to we go li -
de ra w dzie dzi nie Em ploy er Bran ding, fir mę Uni ver sum. 



Po win no ści wy ko naw cy w świe tle
Ko dek su cy wil ne go

W ar ty ku le 651 Ko dek su cy wil ne go na ło żo ny zo stał na wy -
ko naw cę ro bót bu dow la nych obo wią zek nie zwłocz ne go za -
wia do mie nia in we sto ra o tym, że do star czo na do ku men ta cja,
te ren bu do wy, ma szy ny lub urzą dze nia nie na da ją się do pra -
wi dło we go wy ko na nia ro bót, a ta kże o tym, że wy stą pi ły in -
ne oko licz no ści mo gą ce prze szko dzić pra wi dło we mu
wy ko na niu ro bót. W li te ra tu rze wska zu je się, że prze pis ten
kon kre ty zu je obo wią zek ści słe go współ dzia ła nia stron umo -
wy o ro bo ty bu dow la ne. Nie do peł nie nie te go obo wiąz ku
przez wy ko naw cę po cią ga za so bą po wsta nie od po wie dzial -
no ści od szko do waw czej. Ist nie nie po stro nie wy ko naw cy
obo wiąz ku za wia do mie nia in we sto ra o wa dach do ku men ta -
cji nie bu dzi za tem wąt pli wo ści. Do roz wa że nia jed nak po -
zo sta je za kres te go obo wiąz ku. Ana li zu jąc tę kwe stię na le ży
przede wszyst kim za uwa żyć, że z brzmie nia art. 651 k. c. nie
spo sób wy pro wa dzić wnio sku, iż wy ko naw ca ma obo wią zek
do ko ny wać na eta pie ofer to wa nia (prze tar gu) szcze gó ło we -
go spraw dze nia do star czo nej do ku men ta cji w ce lu wy kry cia
jej ewen tu al nych wad pro jek to wych, bo wy ko naw ca ro bót
bu dow la nych nie mu si dys po no wać na eta pie prze tar gu
spe cja li stycz ną wie dzą z za kre su pro jek to wa nia. Mu si je dy -
nie umieć od czy tać spe cy fi ka cje istot nych wa run ków za mó -
wie nia i zgod nie z wy ma ga nia mi za ma wia ją ce go
przy go to wać ofer tę.

Na to miast obo wią zek na ło żo ny na wy ko naw cę przez
art. 651 k. c. na le ży ro zu mieć w ten spo sób, że mu si on nie -
zwłocz nie w trak cie re ali za cji in we sty cji po za war ciu umo -
wy, za wia do mić za ma wia ją ce go o nie mo żli wo ści speł nie nia
świad cze nia na pod sta wie otrzy ma nej do ku men ta cji, czy
pro gra mu funk cjo nal no -użyt ko we go, lub też o tym, że re ali -
za cja wy ma gań za ma wia ją ce go spo wo du je po wsta nie
obiek tu wa dli we go. 

Trze ba bo wiem mieć ta kże na wzglę dzie tę oko licz ność,
że do star czo na do ku men ta cja, czy pro gram funk cjo nal no -
-użyt ko wy, zo sta ły wy ko na ne (lub po win ny być wy ko na ne)
przez spe cja li stycz ną fir mę na zle ce nie za ma wia ją ce go,
a więc pro fe sjo na li stę. Za je go przy go to wa nie od po wia da
za ma wia ją cy, zgod nie z art. 15 ust. 1 w związ ku z art. 7 ust. 1
i art. 18 ust. 1 usta wy Pzp. Po nad to z prze pi sów usta wy Pzp

nie wy ni ka, aby wy ko naw ca był zo bo wią za ny przy jąć na sie -
bie da lej idą ce obo wiąz ki niż wy ni ka ją ce z art. 651 k. c. (por.
wy rok SN z dnia 27 mar ca 2000 r. III CKN 629/98). Po dob ne
sta no wi sko za jął Sąd Okrę go wy w Po zna niu w wy ro ku
z dnia 28.04.2006 r. (II Ca 455/06) na sku tek skar gi wy ko naw -
cy od wy ro ku Ze spo łu Ar bi trów UZP, po da jąc m. in. w uza -
sad nie niu, że „Prze pis art. 38 ust. 1 Pzp ani ża den in ny
prze pis tej usta wy nie na kła da na wy ko naw ców obo wiąz ku
żą da nia wy ja śnień tre ści siwz w przy pad ku po wsta nia ja -
kich kol wiek nie ja sno ści, ani też nie wpro wa dza za sa dy ob -
cią ża nia wy ko naw cy ne ga tyw ny mi skut ka mi bra ku żą da nia
wy ja śnień, na wet w przy pad ku gdy ta ka po trze ba obiek tyw -
nie ist nia ła.”

Współ dzia ła nie za ma wia ją ce go
z wy ko naw cą

Prze pi sy Ko dek su cy wil ne go w art. 354, obo wiąz kiem
współ dzia ła nia przy wy ko ny wa niu zo bo wią za nia, w rów nym
stop niu ob cią ża ją wy ko naw cę, co i za ma wia ją ce go, a w dok -
try nie i ju dy ka tu rze przyj mu je się jed na ko we kry te ria
przy oce nie wy ma ga nej w tym za kre sie po win no ści ka żde -
go z nich (por. wy rok SN z dnia 22 li sto pa da 2000
r. II CKN 315/00). Ka żda ze stron umo wy po win na mieć
na wzglę dzie nie tyl ko swój in te res, ale i uwzględ niać in te -
res dru giej stro ny umo wy, współ dzia łać przy roz wią zy wa niu
pro ble mów wy ła nia ją cych się na tle łą czą ce go ich sto sun ku
zo bo wią za nio we go, nie czy nić nic ta kie go, co by utrud nia ło,
lub kom pli ko wa ło, wy ko na nie zo bo wią za nia ob cią ża ją ce go
kon tra hen ta.

Współ dzia ła nie z wy ko naw cą przy wy ko ny wa niu zo bo wią -
za nia, jest przed mio tem praw ne go obo wiąz ku za ma wia ją ce -
go (art. 354 §2 k. c.). Obo wią zek współ dzia ła nia
za ma wia ją ce go przy wy ko ny wa niu zo bo wią za nia wy ko naw -
cy, obej mu je dzia ła nia pod ję te w ce lu umo żli wie nia pra wi dło -
wej re ali za cji zo bo wią za nia (por. wy rok Są du Ape la cyj ne go
w War sza wie z dnia 13 ma ja 1997 r. I ACa 219/97).
Brak współ dzia ła nia ze stro ny za ma wia ją ce go, w więk szo ści
przy pad ków unie mo żli wia, lub bar dzo utrud nia, speł nie nie
świad cze nia przez wy ko naw cę w spo sób zgod ny z umo wą.
Za sa da współ dzia ła nia przy wy ko ny wa niu kon trak tu wy ma ga
rów nież lo jal no ści i współ pra cy za ma wia ją ce go w wy ko ny -
wa niu obo wiąz ków skła da ją cych się na zo bo wią za nie wy ko -
naw cy. W więk szo ści przy pad ków brak współ dzia ła nia
bę dzie kwa li fi ko wa ny, ja ko zwło ka za ma wia ją ce go ze skut -
ka mi okre ślo ny mi w art. 486 k. c., po le ga ją ca przede wszyst -
kim na obo wiąz ku na pra wie nia szko dy. Po nad to ka żdy
przy pa dek bra ku współ dzia ła nia za ma wia ją ce go wy łą cza
mo żli wość uzna nia opóź nie nia w speł nie niu świad cze nia
za zwło kę wy ko naw cy, po nie waż opóź nie nie wy ko naw cy na -
stę pu je tu taj z przy czyn, za któ re wy ko naw ca nie po no si od -
po wie dzial no ści. Je że li wsku tek bra ku współ dzia ła nia

8
BIULETYN

prawo

Kodeks cywilny w realizacji
inwestycji budowlanych

Zbi gniew J. BO CZEK
Wykładowca, Rozjemca, Arbiter



9
nr 11/czerwiec 2009

za ma wia ją ce go świad cze nie sta ło się nie mo żli we do speł nie -
nia, zo bo wią za nie wy ko naw cy wy ga sa (art. 475 § 1 k. c.). 

§ Ar ty kuł 354 § 2 k. c. obo wiąz kiem współ dzia ła nia
– przy wy ko ny wa niu zo bo wią za nia – w rów nym stop niu
ob cią ża wie rzy cie la co i dłu żni ka, a w dok try nie i ju dy ka -
tu rze przyj mu je się jed na ko we kry te ria przy oce nie – wy -
ma ga nej w tym za kre sie – po win no ści ka żde go z nich.

§ Obo wią zek współ dzia ła nia wie rzy cie la przy wy ko ny wa -
niu zo bo wią za nia obej mu je dzia ła nia pod ję te w ce lu
umo żli wie nia pra wi dło wej re ali za cji zo bo wią za nia.

ZA MÓ WIE NIA PU BLICZ NE

Ro bo ty stwier dzo ne pro to ko łem
ko niecz no ści przez In ży nie ra

Przed mio tem nie po ro zu mień i spo rów w za mó wie niach
pu blicz nych jest sam cha rak ter praw ny usta leń za war tych
w tzw. pro to ko le ko niecz no ści (lub we wnętrz nej no tat ce z na -
rad bu do wy) pod pi sa nym przez In ży nie ra, stro ny bo wiem
w zró żni co wa ny spo sób trak tu ją treść te go do ku men tu. Trze -
ba przy znać, że sam pro to kół ko niecz no ści, pod pi sa ny przez
oso by nie umo co wa ne do re pre zen to wa nia stron w ob ro cie
praw nym, jest je dy nie do ku men tem do ty czą cym kwe stii
tech nicz nych, a więc czyn no ścią fak tycz ną, któ rej nie mo żna
przy pi sać cha rak te ru do ku men tu po twier dza ją ce go za war -
cie, lub zmia nę umo wy o ro bo ty bu dow la ne, a więc, że mię -
dzy stro na mi za któ re dzia ła ją wła ści we or ga ny (art. 38 k. c.),
do szło do oświad cze nia wo li. Tak więc, stro ny po win ny trak -
to wać pro to kół ko niecz no ści je dy nie ja ko pod sta wę do spo -
rzą dze nia umo wy na ro bo ty do dat ko we, lub pod sta wę zmian
w umo wie na za mó wie nie pod sta wo we. Po dob nie na le ży
pod cho dzić do po le ceń In ży nie ra wy da wa nych w try bie
klau zu li 13 Wa run ków Kon trak to wych FI DIC, któ ry to In ży -
nier skła da oświad cze nie wie dzy, ale nie jest upraw nio ny
do skła da nia oświad czeń wo li w imie niu za ma wia ją ce go.

Je że li wy ko naw ca wy ko nał jed nak ro bo ty, do wy ko na nia
któ rych nie był zo bo wią za ny, zaś za ma wia ją cy je ode brał,
lub nie kwe stio no wał po trze by czy za sad no ści ich wy ko na -
nia, to wy stę pu je wów czas szcze gól ny przy pa dek nie na le -
żne go świad cze nia, ure gu lo wa ny w art. 410 § 2 k. c.,
po le ga ją cy na tym, że by ła nie wa żna z uwa gi na nie do cho -
wa nie for my za strze żo nej ad so lem ni ta tem i nie sta ła się wa -
żna po speł nie niu świad cze nia. Nie wa żność umo wy ze
wzglę du na nie za cho wa nie wy ma ga nej for my, unie mo żli wia
uzna nie te go rosz cze nia ja ko wy na gro dze nia. Na to miast za -
ma wia ją cy uzy skał ko rzyść ma jąt ko wą kosz tem wy ko naw cy,
w po sta ci ro bót bu dow la nych, jest za tem obo wią za ny
do zwró ce nia wy ko naw cy ko rzy ści w na tu rze, a gdy to jest
nie mo żli we, do zwro tu jej war to ści (rów no war to ści tych ro -
bót). W tej sy tu acji nie wąt pli we jest, że uzy ska na przez za -
ma wia ją ce go ko rzyść ma jąt ko wa pod le ga zwro to wi
na pod sta wie art. 405 k. c. [Bez pod staw ne wzbo ga ce nie].

Po nie waż prze pi sy usta wy Pzp nie uchy bia ją prze pi som
Ko dek su cy wil ne go o bez pod staw nym wzbo ga ce niu, a więc
rosz cze nie o zwrot war to ści wy ko na nych ro bót bu dow la -
nych, po mi mo bra ku umo wy ad so lem ni ta tem, jest rosz cze -
niem o zwrot war to ści nie na le żne go świad cze nia, co
znaj du je swo je pod sta wy w prze pi sach art. 405 k. c. w związ -
ku z art. 410 § 1 k. c. 

Re asu mu jąc, wy ko naw ca nie po wi nien wy ko ny wać ro bót
bez wa żnej umo wy (lub jej zmia ny) za war tej w for mie pi sem -
nej pod ry go rem nie wa żno ści, po mię dzy za ma wia ją cym
a wy ko naw cą, bo ina czej po stę pu je z na ru sze niem pra wa. 

Wy jąt ko wo, bez umo wy (w da nym mo men cie), do pusz -
czal ne jest wy ko na nie ro bót ko niecz nych dla na tych mia sto -
we go za bez pie cze nia wy ko ny wa ne go obiek tu, lub ro bót,
przed awa rią czy ka ta stro fą (bez pie czeń stwo bu dow li), lub
pil ne go wy ko na nia ro bót ko niecz nych dla za pew nie nia bez -
pie czeń stwa za trud nio nych pra cow ni ków (uchy le nia za gro -
że nia dla ży cia lub zdro wia). Po nad to war to zwró ci uwa gę
na wy rok SN z 21 lu te go 1991r.; II CR 538/90, Pra wo Go spo -
dar cze 1993r. nr 5, s. 20 „Wpis do dzien ni ka bu do wy tyl ko
wte dy mo że być pod sta wą wy ko na nia ro bót nie ob ję tych
umo wą, je że li są one nie zbęd ne ze wzglę du na bez pie czeń -
stwo lub za bez pie cze nie przed awa rią.”

Ro bo ty za mien ne
W prze pi sach pra wa nie jest zde fi nio wa ne po ję cie ro bót

za mien nych. W usta wie Pra wo bu dow la ne jest mo wa je dy -
nie o zmia nach w roz wią za niach pro jek to wych, o któ re mo -
że wy stę po wać kie row nik bu do wy do in spek to ra nad zo ru,
je że li są one uza sad nio ne ko niecz no ścią zwięk sze nia bez -
pie czeń stwa re ali za cji ro bót bu dow la nych, lub spo wo du ją
uspraw nie nie pro ce su bu do wy (art. 23 Pra wa bu dow la ne -
go). W art. 20 ust. 1 pkt. 4 Pra wa bu dow la ne go jest mo wa
o uzgad nia niu z nad zo rem au tor skim (pro jek tan tem) mo żli -
wo ści wpro wa dze nia roz wią zań za mien nych w sto sun ku
do prze wi dzia nych w pro jek cie, zgło szo nych przez kie row -
ni ka bu do wy lub in spek to ra nad zo ru in we stor skie go. Po nad -
to w art. 57 ust. 2 Pra wa bu dow la ne go jest mo wa
o do łą cze niu do za wia do mie nia o za koń cze niu bu do wy, lub
do wnio sku o udzie le nie po zwo le nia na użyt ko wa nie obiek -
tu, in for ma cji o zmia nach do ko na nych pod czas wy ko ny wa -
nia ro bót, nie od stę pu ją cych w spo sób istot ny
od za twier dzo ne go pro jek tu, lub wa run ków po zwo le nia
na bu do wę.

Uwzględ nia jąc po wy ższe, mo żna przy jąć, że tzw. „ro bo ty
za mien ne” są do pusz czal ne, je że li nie wy kra cza ją po za za -
kres przed mio tu za mó wie nia, na wet je że li skut ku ją prze kro -
cze niem ce ny ofer ty, o ile oczy wi ście są speł nio ne wa run ki,
o któ rych mo wa w art. 144 ust. 1 usta wy Pra wo za mó wień pu -
blicz nych. W przy pad ku na to miast, gdy zmia ny po le ga ją
na re zy gna cji z wy ko na nia czę ści ro bót ob ję tych przed mio -
tem za mó wie nia, a w ich miej sce za ma wia ją cy za mie rza zle -
cić wy ko na nie in nych ro bót bu dow la nych, na wet o war to ści
nie po wo du ją cej prze kro cze nia ce ny ofer ty, to te go ro dza ju
ro bo ty za mien ne wy ma ga ją od ręb ne go po stę po wa nia i za -
war cia od ręb nej umo wy.

Na to miast, je że li w wy ni ku zmia ny umo wy po le ga ją cej
na wy łą cze niu z niej za kre su ro bót, któ re na sku tek zmia ny
do ku men ta cji nie zo sta ną wy ko na ne, za ma wia ją cy za mie rza
wpro wa dzić wy ko na nie ro bót nie ob ję tych przed mio tem za -
mó wie nia tzw. po tocz nie ro bo ty za mien ne, to je że li zo sta ną
speł nio ne prze słan ki art. 67 ust. 1 pkt. 5 Pzp, to mo żna po -
trak to wać ta kie za mó wie nie ja ko za mó wie nie do dat ko we.

W uza sad nio nych przy pad kach do pusz cza się wpro wa -
dza nie zmian w sto sun ku do do ku men ta cji pro jek to wej
za zgo dą za ma wia ją ce go, gdy zmia ny te są do ko ny wa ne
na wnio sek wy ko naw cy w trak cie pro wa dze nia in we sty cji
i do ty czą zmia ny tech no lo gii ro bót, lub tech no lo gii wy ko na -
nia ele men tów ro bót. Do pusz cza się je tyl ko w przy pad ku,
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gdy pro po no wa ne przez wy ko naw cę roz wią za nie jest rów -
no rzęd ne lub lep sze funk cjo nal nie od te go, ja kie prze wi du -
je pro jekt. W tym przy pad ku wy ko naw ca przed sta wia pro jekt
za mien ny za wie ra ją cy opis pro po no wa nych zmian wraz z ry -
sun ka mi. Pro jekt ta ki wy ma ga ak cep ta cji nad zo ru au tor skie -
go i za twier dze nia do re ali za cji przez za ma wia ją ce go. W tym
przy pad ku nie znaj du je uza sad nie nia mo żli wość zmia ny wy -
na gro dze nia wy ko naw cy w sy tu acji, gdy by pro po no wa ne
roz wią za nie wią za ło by się ze zwięk sze niem kosz tów wy ko -
na nia ro bót za mien nych.

Je że li z punk tu wi dze nia za ma wia ją ce go za cho dzi po trze -
ba zmia ny roz wią zań tech nicz nych nie prze wi dzia nych
w umo wie, za ma wia ją cy spo rzą dza pro to kół ko niecz no ści,
a na stęp nie do star cza do ku men ta cją pro jek to wą na te ro bo -
ty wraz ze zle ce niem ich wy ko na nia (udzie le niem za mó wie -
nia na to wy ko na nie). Ro bo ty te bę dą sta no wi ły przed miot
od ręb ne go za mó wie nia. W przy pad ku roz wią zań tech nicz -
nych nie ob ję tych przed mio tem za mó wie nia, w przy pad kach
zgod nych z usta wą Pzp, mo żna je trak to wać ja ko za mó wie -
nie do dat ko we w ro zu mie niu usta wy Pzp w try bie wy ni ka ją -
cym z art. 67 ust 1 pkt. 5 Pzp i za ma wia ją cy mu si zło żyć
do dat ko we za mó wie nie (za pro sze nie do ne go cja cji) na ich
wy ko na nie (art. 68 ust. 1 Pzp). Wa run kiem ko niecz nym jest
jed nak, by za mó wie nie na ro bo ty do dat ko we mo żna by ło
udzie lić w try bie z wol nej rę ki, by za cho dzi ły oko licz no ści
wy mie nio ne w art. 67 ust. 1 pkt. 5 Pzp. W tym przy pad ku, za -
war cie umo wy o wy ko na nie ro bót do dat ko wych wy ma ga
od za ma wia ją ce go prze pro wa dze nia pro ce du ry udzie le nia
za mó wie nia pu blicz ne go w try bie z wol nej rę ki, a w przy pad -
ku gdy war tość te go za mó wie nia jest rów na lub prze kra cza
kwo ty okre ślo ne dla usług w prze pi sach wy da nych na pod -
sta wie art. 11 ust. 8 Pzp, za ma wia ją cy, w ter mi nie trzech dni
od wsz czę cia po stę po wa nia, jest zo bo wią za ny do za wia do -
mie nia Pre ze sa Urzę du Za mó wień Pu blicz nych o je go wsz -
czę ciu, po da jąc uza sad nie nie fak tycz ne i praw ne
za sto so wa nia try bu udzie le nia za mó wie nia. Z wy ko na niem
ro bót do dat ko wych na le ży po cze kać do cza su za koń cze nia
tej pro ce du ry i za war cia w jej wy ni ku umo wy.

Za mó wie nia na ro bo ty za mien ne mo żna po trak to wać
w więk szo ści przy pad ków ana lo gicz nie, z tym, że udzie le nie
za mó wie nia do dat ko we go na ro bo ty za mien ne mu si być po -
prze dzo ne pro ce du rą zmia ny umo wy po le ga ją cą na wy łą -
cze niu z niej za kre su ro bót, któ re na sku tek zmia ny
do ku men ta cji nie zo sta ną wy ko na ne.

PODSUMOWANIE

Społeczno-gospodarcze przeznaczenie prawa
Zamawiający realizujący zamówienie publiczne powinien

dążyć do rozwiązania, w którym mógłby należycie
realizować swoją misję. Zamawiający nie może zajmować
wątpliwego i w rzeczy samej szkodliwego stanowiska nie
tylko wobec wykonawcy, ale finalnie dla realizacji
zamówienia publicznego, bo takie postępowanie
zamawiającego można uznać za sprzeczne ze społeczno-
gospodarczym przeznaczeniem tego prawa, lub zasadami
współżycia społecznego. Powinność uwzględniania celu
społeczno-gospodarczego zobowiązania rozumiana jest,
jako nakaz takiego postępowania zamawiającego, które nie
tylko formalnie będzie odpowiadało jego obowiązkom, ale
rzeczywiście doprowadzi do osiągnięcia społeczno-
gospodarczego celu, dla którego zobowiązanie zostało
stworzone. 

Zamawiający powinien mieć na uwadze, że obowiązki
stron będą wynikać również z art. 56 k.c., zgodnie z którym
„Czynność prawna wywołuje nie tylko skutki w niej
wyrażone, lecz również te, które wynikają z ustawy, z zasad
współżycia społecznego i z ustalonych zwyczajów.” 

Zasady współżycia społecznego
Zasady współżycia społecznego to zasady słuszności i

sprawiedliwości kontraktowej, rozumiane jako równomierny
rozkład uprawnień i obowiązków w stosunku prawnym, czy
też korzyści i ciężarów, oraz szans i ryzyk związanych z
powstaniem i realizacją tego stosunku. Chodzi zatem o
konieczność zapewnienia wzajemności, lub odpowiedniości
uprawnień, rozumianych jako przysługujących obu stronom
takich samych uprawnień, lub uprawnień różnych postaci,
ale ekwiwalentnych wobec siebie. 

Ustalone zwyczaje
Ustalone zwyczaje oznaczają powszechnie stosowaną w

danym czasie, środowisku i stosunkach społecznych
praktykę określonego postępowania. Chodzi oczywiście o
praktykę niesprzeczną z prawem, ani zasadami współżycia
społecznego. W szczególności jednak w razie rozbieżności
pomiędzy treścią norm prawnych a ustalonymi zwyczajami,
strony powinny postępować zgodnie z normami prawnymi,
nie zwyczajami, gdyż prawo nie daje pierwszeństwa
zwyczajom przed ustawą.

Kodeks cywilny w realizacji
inwestycji budowlanych
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Umo wy ty pu „pro jek tuj i bu duj” ma ją już swo je miej sce w re -
ali za cji za mó wień pu blicz nych. Te go ty pu kon trak ty za do -

mo wi ły się już na do bre w pro jek tach ochro ny śro do wi ska
ko or dy no wa nych przez NFO ŚiGW, a te raz wcho dzą rów nież,
ja ko pro gram pi lo ta żo wy do in we sty cji dro go wych nad zo ro wa -
nych przez GDD KiA (patrz: www.za pro jek tuj -zbu duj.pl).

Szcze gól nie istot ne w tych umo wach jest zro zu mie nie i in -
ter pre ta cja ry czał to we go wy na gro dze nia dla Wy ko naw cy. 

Sam pro blem wy na gro dze nia w umo wach o ro bo ty bu -
dow la ne jest nie jed no znacz ny, szcze gól nie w za kre sie wy -
kład ni ko dek su cy wil ne go i mo żli wo ści sto so wa nia
prze pi sów do ty czą cych umo wy o dzie ło. Dla te go w przy pad -
ku wy na gro dze nia ry czał to we go istot ne jest umow ne okre -
śle nie te go wy na gro dze nia, ja ko ry czał tu wg art. 632 k. c..
Ta kie okre śle nie da je mo żli wość do od wo ły wa nia się do za -
pi sów k. c. od no szą cych się do umo wy o dzie ło, w szcze gól -
no ści do mo dy fi ka cji wy na gro dze nia ry czał to we go
w przy pad ku wy stą pie nia nie prze wi dy wal nych oko licz no ści
gro żą cych Wy ko naw cy ra żą cą stra tą (art. 632 par 2). Ma to
bar dzo istot ne zna cze nie, gdyż zgod nie z wy ro kiem SN
sygn. II CK 315/2003 w przy pad ku bra ku ta kie go za strze że -
nia mo dy fi ka cja wy na gro dze nia ry czał to we go na grun cie ko -
dek su cy wil ne go by ła by nie mo żli wa. Oczy wi ście po zo sta ją
jesz cze za pi sy umow ne, gdyż sa me za pi sy ko dek su cy wil -
ne go do ty czą ce umo wy o ro bo ty bu dow la ne nie re gu lu ją
kwe stii wy na gro dze nia, w tym ry czał tu, dla te go stro ny po -
win ny szcze gó ło wo ure gu lo wać to wy na gro dze nie w umo -
wie – wy rok SN II CKN 417/00. 

Ko deks cy wil ny re gu lu je spra wy płat no ści bar dzo la ko -
nicz nie, tj.: 
1) art. 647 k. c. Przez umo wę o ro bo ty bu dow la ne wy ko naw -

ca zo bo wią zu je się do od da nia prze wi dzia ne go w umo -
wie obiek tu, wy ko na ne go zgod nie z pro jek tem
i z za sa da mi wie dzy tech nicz nej, a in we stor zo bo wią zu -
je się do do ko na nia wy ma ga nych przez wła ści we prze -
pi sy czyn no ści zwią za nych z przy go to wa niem ro bót,
w szcze gól no ści do prze ka za nia te re nu bu do wy i do star -
cze nia pro jek tu, oraz do ode bra nia obiek tu i za pła ty
umó wio ne go wy na gro dze nia.

2) Art. 654 W bra ku od mien ne go po sta no wie nia umo wy in -
we stor obo wią za ny jest na żą da nie wy ko naw cy przyj mo -
wać wy ko na ne ro bo ty czę ścio wo, w mia rę ich
ukoń cze nia, za za pła tą od po wied niej czę ści wy na gro -
dze nia.

Wa run ki FI DIC re gu lu ją wa run ki i for mę płat no ści przej -
ścio wych i koń co wej w klau zu li 14 [Ce na Kon trak to wa i płat -
ność]. Ce na Kon trak to wa zde fi nio wa na jest ja ko ry czałt
mo dy fi ko wa ny zgod nie z Kon trak tem. Sa ma umo wa FI DIC
prze wi du je rów nież sze reg oko licz no ści, któ re mo żna okre -
ślić ja ko nie prze wi dy wal ne oko licz no ści da ją ce upraw nie -
nia Wy ko naw cy do zwięk sze nia Ce ny Kon trak to wej oraz
przed łu że nia Cza su na Ukoń cze nie. Istot nym ele men tem
jest jed nak zro zu mie nie za kre su ry czał to wej Za ak cep to wa -
nej Kwo ty Kon trak to wej i w związ ku z tym za kre su świad cze -
nia umow ne go.

Za kres ry czał tu:
a) Klau zu la 14.1 [Ce na Kon trak to wa] stwier dza, że Ce na

Kon trak to wa jest „zry czał to wa ną Za ak cep to wa ną Kwo tą
Kon trak to wą” i pod le ga ko rek tom zgod nie z kon trak tem.
W dal szej czę ści klau zu la okre śla zo bo wią za nia Wy ko -
naw cy do pła ce nia po dat ków i opłat wy ma ga nych prze
Kon trakt, oraz stwier dza o sza cun ko wym cha rak te rze ilo -
ści po da nych w Wy ka zach.

b) Za ak cep to wa na Kwo ta Kon trak to wa we dług de fi ni -
cji 1.1.4.1 ozna cza kwo tę za ak cep to wa ną w Li ście Ak -
cep tu ją cym za re ali za cję i ukoń cze nie Ro bót oraz
usu nię cie wszel kich wad.

c) Wg k. c. art. 623 par. 1 „Je że li stro ny umó wi ły się o wy na -
gro dze nie ry czał to we, przyj mu ją cy za mó wie nie nie mo -
że żą dać pod wy ższe nia wy na gro dze nia, cho cia żby
w cza sie za war cia umo wy nie mo żna by ło prze wi dzieć
roz mia ru lub kosz tów prac”; par. 2 do pusz cza są dow ne
pod wy ższe nie ry czał tu w przy pad ku wy stą pie nia nie prze -
wi dy wal nych oko licz no ści i ra żą cej stra ty Wy ko naw cy
zwią za nej z ty mi oko licz no ścia mi.

d) Wg de fi ni cji Słow ni ka wy ra zów ob cych PWN ry czałt to su -
ma glo bal na prze zna czo na na ja kieś okre ślo ne wy dat ki
bez po dzia łu na szcze gó ło we po zy cje. 
Za tem co do za sa dy ry czałt obej mu je ca łość wy na gro dze -

nia i nie mo że być zmie nia ny w trak cie re ali za cji. 
Jed nak na le ży pod kre ślić, że jest to ce na obej mu ją ca ca -

łość wy na gro dze nia za re ali za cję za mó wie nia w za kre sie
i wa run kach okre ślo nych w Pro gra mie Funk cjo nal no -Użyt -
ko wym (PFU).

We dług Pra wa Za mó wień Pu blicz nych (PZP) art. 29. 1. su -
je się w spo sób jed no znacz ny i wy czer pu ją cy, za po mo cą
do sta tecz nie do kład nych i zro zu mia łych okre śleń, uwzględ -
nia jąc wszyst kie wy ma ga nia i oko licz no ści mo gą ce mieć
wpływ na spo rzą dze nie ofer ty.

A ta kże art. 31.3 Pro gram funk cjo nal no -użyt ko wy obej mu -
je opis za da nia bu dow la ne go, w któ rym po da je się prze -
zna cze nie ukoń czo nych ro bót bu dow la nych oraz sta wia ne
im wy ma ga nia tech nicz ne, eko no micz ne, ar chi tek to nicz ne,
ma te ria ło we i funk cjo nal ne.

Po nad to Roz po rzą dze nie Mi ni stra In fra struk tu ry z dn. 02
wrze śnia 2004 w spra wie szcze gó ło we go za kre su i for my
do ku men ta cji pro jek to wej, spe cy fi ka cji tech nicz nych wy ko -
na nia i od bio ru ro bót bu dow la nych oraz pro gra mu funk cjo -

Andrzej
GRABIEC
In ży nier Kon sul tant
Członek Koła Młodych
Profesjonalistów SIDiR

Ry czałt w kontr ak cie „Żół ty” FI DIC
w za mó wie niach pu blicz nych
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Ry czałt w kontr ak cie „Żół ty” FI DIC 
w za mó wie niach pu blicz nych

nal no -użyt ko we go w par. 18 i 19 okre śla za kres in for ma cji,
ja kie Za ma wia ją cy jest zo bo wią za ny po dać, w tym mię dzy
in ny mi cha rak te ry stycz ne pa ra me try okre śla ją ce wiel kość
obiek tu lub za kres ro bót bu dow la nych.

W związ ku z po wy ższym Za ma wia ją cy ma rów nież swo je
obo wiąz ki w pro ce sie za mó wie nia pu blicz ne go i nie mo że
ocze ki wać od Wy ko naw cy an ty cy po wa nia ocze ki wań nie wy -
ra żo nych w PFU. 

Przy zmia nie wy ma gań okre ślo nych w PFU lub za pro po -
no wa nych w Ofer cie ro bo ty na le ży wy ce nić ja ko Zmia nę i tak
je trak to wać. Osob nym pro ble mem nie oma wia nym w tym
ar ty ku le jest wpro wa dze nie tej zmia ny wg. PZP. Na le ży pod -
kre ślić, że ja kie kol wiek ro bo ty tym cza so we (np. ścia ny
szczel ne, pom po wa nie wo dy, tym cza so wa or ga ni za cja ru -
chu) są uję te w ce nie ry czał to wej i Wy ko naw ca nie mo że po -
wo ły wać się na ko niecz ność ich wy ko na nia i w związ ku z tym
zwięk sze nia za pła ty. Wy jąt kiem mo gą być np. ro bo ty zwią -
za ne z od wod nie niem te re nu, ale tyl ko w przy pad ku gdy by
Za ma wia ją cy w PFU za warł do ku men ta cję hy dro ge olo gicz -
ną stwier dza ją cą np. brak wo dy grun to wej w po zio mach wy -
ko pów, zaś w rze czy wi sto ści w te re nie na po tka ło by się np.
ciek pod ziem ny. Wte dy na mo cy kl. 1.9 i 4.12 Wy ko naw cy
na le ży się do dat ko wy koszt za za bez pie cze nie przed na pły -
wem wo dy. 

Kon trakt prze wi du je ta kie sy tu ację i w kl. 4.11 [Wy star czal -
ność Za ak cep to wa nej Kwo ty Kon trak to wej] wy raź nie stwier -
dza, że Za ak cep to wa na Kwo ta Kon trak to wa zo sta ła opar ta

na in for ma cjach wy li sto wa nych w kl. 4.10 [Da ne o Pla cu Bu -
do wy]. Na le ży pod kre ślić, że są do da ne na Da tę Od nie sie -
nia tj. 28 dni przed da tą zło że nia ofert. 

Po nad to wg kl. 5.1 Wy ko naw ca po wi nien w cią gu 28 dni
dać po wia do mie nie o błę dach w wy ma ga niach Za ma wia ją -
ce go, zaś po otrzy ma niu ta kie go po wia do mie nia In ży nier po -
wi nien po stę po wać wg. kl. 13 [Zmia ny i ko rek ty]. Po dob ne
re gu la cje za wie ra kl. 1.9 [Błę dy w wy ma ga niach Za ma wia ją -
ce go] z tym, że nie ogra ni cza ona cza so wo zgła sza nia błę -
dów w do ku men ta cji pod wa run kiem, że by ły one nie mo żli we
do wy kry cia w cią gu 28 dni od Da ty Roz po czę cia. 

Czy li je śli np. w trak cie re ali za cji oka że się, że trze ba jesz -
cze zbu do wać do dat ko wą kład kę pie szo -jezd ną (nie prze wi -
dzia ną w PFU), bo miesz kań cy w trak cie re ali za cji
wy ne go cjo wa li ją so bie, to nie jest ona umiesz czo na w ry -
czał cie i na le ży się za nią do dat ko wa za pła ta. 

Do dat ko wo kon trakt FI DIC prze wi du je sze reg sy tu acji,
w któ rych Wy ko naw cy na le ży się do dat ko wa za pła ta, nie uję -
ta w ry czał cie. Są to m.in. opóź nie nie w prze ka za niu dys po -
no wa nia pla cem bu do wy, nie prze wi dy wal ne wa run ku
fi zycz ne, wy ko pa li ska, za wie sze nie prac, si ła wy ższa itd. Wzór
umo wy FI DIC do pusz cza rów nież wa lo ry za cję wy na gro dze -
nia we dług przy ję tych uprzed nio wskaź ni ków (w wa run kach
pol skich obec nie ta klau zu la zo sta je naj czę ściej mar twa).

Po zo sta je jesz cze kwe stia zna cze nia wy ka zów płat no ści
za łą czo nych do kon trak tu. We dług Wy ro ku Są du Ape la cyj -
ne go w Po zna niu z dnia 6 mar ca 2001 ro ku (ICa 1147/00)
– do łą cze nie przez wy ko naw cę do umo wy kosz to ry su nie
ma zna cze nia, a do ku ment ten uznać na le ży je dy nie za uza -
sad nia ją cy me ry to rycz nie ofe ro wa ną przez przyj mu ją ce go
za mó wie nie (wy ko naw cę) kwo tę wy na gro dze nia ry czał to -
we go. Rzecz ja sna re la cje mię dzy pod mio ta mi mo gą być
w ra mach pra wa uło żo ne do wol nie przez za war tą umo wę.

Zgod nie z wa run ka mi FI DIC, de fi ni cją 1.1.1.6 „Wy ka zy”
ozna cza ją do ku ment (y) za ty tu ło wa ny wy ka zy, wy peł nio ny
przez Wy ko naw cę i przed ło żo ny wraz z Ofer tą, w ta kiej for -
mie jak zo stał włą czo ny do Kon trak tu. Ta ki do ku ment mo że
za wie rać da ne, li sty i wy ka zy do ty czą ce płat no ści i/lub cen. 

Do dat ko wo zgod nie kl. 14.1 (c) ja kie kol wiek ilo ści, któ re
mo gą być umiesz czo ne w ja kimś Wy ka zie, są ilo ścia mi sza -
cun ko wy mi i nie ma ją być bra ne za fak tycz ne i po praw ne
ilo ści Ro bót, któ rych re ali za cji wy ma ga się od Wy ko naw cy;
oraz (d) ja kie kol wiek da ne do ty czą ce ilo ści lub cen, umiesz -
czo ne w ja kimś Wy ka zie, bę dą uży wa ne do ce lów po da -
nych w tym Wy ka zie i mo gą nie nada wać się do
za sto so wa nia do in nych ce lów.

Naj istot niej szy w tej klau zu li jest jed nak ostat ni aka pit,
stwier dza ją cy: Jed na kże, je śli ja ka kol wiek część Ro bót ma
być płat na sto sow nie do do star czo nej ilo ści lub zro bio nej
pra cy, to po sta no wie nia do ty czą ce ob mia ru i wy ce ny bę dą
ta kie, jak po da no w Wa run kach Szcze gól nych. Od po wied -
nio do te go bę dzie okre ślo na Ce na Kon trak to wa, z uwzględ -
nie niem ko rekt do ko na nych zgod nie z Kon trak tem.

Jak wi dać, je śli w Wy ka zach lub w Wa run kach Szcze gól -
nych nie za war to in nych re gu la cji, ro zu mie jąc ry czałt ja ko
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od nie sio ny do ca łe go za kre su prac na le ży stwier dzić, że za -
łą czo ny wy kaz jest je dy nie me ry to rycz nym uza sad nie niem
ofe ro wa nej ce ny i nie mo że być on pod sta wą do zwięk sze -
nia lub zmniej sze nia wy na gro dze nia w przy pad ku wy ko na -
nia więk szej lub mniej szej ilo ści ro bót w po rów na niu
do Wy ka zów.

Pod su mo wu jąc: mo dy fi ka cja ce ny ry czał to wej mo że na -
stą pić w wy ni ku zmia ny je go istot nych pa ra me trów w sto sun -
ku do PFU lub Ofer ty (w isto cie zmia na za kre su).
Mo dy fi ka cja Ce ny Kon trak to wej mo że na stą pić rów nież przez
do da nie ro bót – np. w try bie za mó wie nia z wol nej rę ki.

Nie mo żna twier dzić, że ry czałt za ro bo ty za wie ra
WSZYST KO. Jest on re la tyw ny do in for ma cji za war tych
w PFU, Ofer cie i do stęp nych na Da tę Od nie sie nia. Jed nak
trze ba mieć świa do mość, że w przy pad ku wąt pli wo ści na le -
ży przyj mo wać, że Wy ko naw ca ja ko pro fe sjo na li sta po wi nien
ująć wąt pli wy ele ment w ce nie. Czy li art. 632 k. c. stwier dza -
ją cy, że Wy ko naw ca „nie mo że żą dać pod wy ższe nia wy na -
gro dze nia, cho cia żby w cza sie za war cia umo wy nie mo żna
by ło prze wi dzieć roz mia ru lub kosz tów prac”, na le ży ro zu -
mieć, że je śli Wy ko naw ca, ja ko pro fe sjo na li sta ma wy ko nać
pra cę wy li sto wa ną w PFU mu si tak skal ku lo wać kosz ty i ry -
zy ko, aby ją wy ko nać nie za le żnie od te go ja kie na kła dy sam
po nie sie; je śli jed nak za kres był wy star cza ją co okre ślo ny
w PFU, a te go wy ma ga PZP, to mo żna by ło go prze wi dzieć
(nie pod le ga więc ka te go rii „nie mo żna by ło prze wi dzieć ...”
wg. art. 632 k. c.), za tem uzu peł nie nia czy roz sze rze nia w sto -
sun ku do te go za kre su są Zmia ną wg Kon trak tu FI DIC
i zmia ną wg PZP.

Two rząc wy ce nę ofer to wą na le ży przyj mo wać w niej ta -
kie ele men ty (na wet nie wy mie nio ne w PFU), któ re są nie -
zbęd ne do pra wi dło we go wy ko na nia ro bo ty/ele men tu zgod nie
z prze zna cze niem i obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi. Wszyst ko po -
nad to, nie spre cy zo wa ne w PFU sta no wi Zmia nę.

Wszel kie ro bo ty to wa rzy szą ce ko niecz ne dla wy ko na nia
ro bót sta łych po win ny być uwzględ nio ne w ce nie ry czał to -
wej ro bo ty sta łej. Z jed nej stro ny po cią ga to za so bą ry zy ko
uwzględ nie nia ca ło ści ro bót to wa rzy szą cych w ce nie wy ko -
na nia ele men tu, z dru giej jed nak zmia na tech no lo gii wy ko -
na nia ele men tu ge ne ru ją ca oszczęd no ści wy ko naw cy nie
mo że być pod sta wą do zmia ny ce ny ry czał to wej. Na przy -
kład re ali zu jąc ro bo ty ziem ne w bli skim są siedz twie cie ku
ko niecz ne by ło by wy ko na nie tym cza so wej ścia ny szczel nej.
Jed nak pro jek tu jąc ta kie pra ce (je śli jest to tech nicz nie mo -
żli we) w pew nej od le gło ści nie mu si my umac niać ścian wy -
ko pu i od pa da koszt wbi cia ścian ki. Po nie waż jest to ro bo ta
tym cza so wa Za ma wia ją cy nie mo że od li czyć kosz tu ścia nek
od ry czał tu. Wśród czę ści za ma wia ją cych i in ży nie rów jest
ten den cja od od li cza nia ta kich oszczęd no ści Wy ko naw cy,
„bo nie zre ali zo wa no te go za kre su”, co jest nie zgod ne z Kon -
trak tem i z orzecz nic twem, jak po da no po wy żej. 

Wszyst kie te stwier dze nia wy da ją się oczy wi ste i try wial -
ne, jed nak w wa run kach re ali za cji bu do wy, przy zło żo nych
sy tu acjach to wszyst ko nie wy glą da już tak przej rzy ście. Za -
rów no Wy ko naw cy jak i In ży nie ro wie ma ją ten den cję do „tra -
dy cyj ne go” ob mia ro we go trak to wa nia rów nież kon trak tów
ry czał to wych. Szcze gól nie, że dla czę ści z tych kon trak tów
Za ma wia ją cy wpro wa dza ją Wa run ka mi Szcze gól ny mi wy -
ma ga nie przed sta wie nia przez Wy ko naw cę „Za sad ni cze go
Przed mia ru Ro bót Sta łych” do łą cza ne go do pro jek tu. Jed nak
w wy ma ga niach do ty czą cych przed sta wie nia ta kie go przed -
mia ru jest za wsze in for ma cja, że nie ma on żad ne go wpły -
wu na Ce nę Kon trak to wą i zgod nie z ww. kl. 14.1 nie
po wi nien być on bra ny pod uwa gę przy osta tecz nym roz li -
cze niu kon trak tu, za to mo że być bra ny pod uwa gę przy płat -
no ściach przej ścio wych je śli ta kie są za pi sy Wa run ków
Szcze gól nych. 

ul. Dłu ga 44/50, lok. 101, 00-241 War sza wa, tel./fax.: +48 022 826 16 72 tel./fax.:+48 022 826 56 49 
www.sidir.pl, e -ma il: biu ro@si dir.pl 

Sto wa rzy sze rze nia In ży nie rów, Do rad ców i Rze czo znaw ców (SIDiR)

Zaprasza na konferencję
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Bar dzo wa żny ak tu al nie te mat part ner stwa pu blicz no -pry -
wat ne go oraz kon ce sji na ro bo ty bu dow la ne był już

w pra sie przed mio tem pu bli ka cji. Co war to za uwa żyć mia ły
one jak do tej po ry cha rak ter mniej lub bar dziej teo re tycz ny.
Dzie je się tak dla te go, że do nie daw na obo wią zu ją ce prze -
pi sy usta wy z 28 lip ca 2005 ro ku o part ner stwie pu blicz no -
-pry wat nym nie do cze ka ły się zre ali zo wa nia na ich
pod sta wie in we sty cji. Na to miast prze pi sy pra wa za mó wień
pu blicz nych w za kre sie kon ce sji na ro bo ty bu dow la ne sta ły
się pod sta wą je dy nie kil ku pro jek tów. 

W lu tym we szły w ży cie dwie no we usta wy do ty czą ce
współ pra cy pod mio tów pu blicz nych z part ne ra mi pry wat ny -
mi. Pierw sza to cał ko wi cie no wa usta wa o part ner stwie pu -
blicz no -pry wat nym. Na to miast dru ga usta wa nie ja ko
prze nio sła in sty tu cję kon ce sji na ro bo ty bu dow la ne z pra wa
za mó wień pu blicz nych do sa mo dziel nej usta wy o kon ce sji
na ro bo ty bu dow la ne i usłu gi.

Opi sa ny za bieg le gi sla cyj ny miał przede wszyst kim na ce -
lu uła twie nie re ali za cji pro jek tów pu blicz nych przy udzia le
part ne rów pry wat nych. Ma my też do czy nie nia ze stro ny rzą -
du z sil ną pro mo cją ta kie go mo de lu współ pra cy. Dla te go
war to po krót ce omó wić wy bra ne za gad nie nia, któ re jak wy -
ni ka z na sze go do świad cze nia bu dzi ły naj wię cej pro ble mów
i kon tro wer sji przy pra cy nad kon kret ny mi umo wa mi kon ce -
sji na ro bo ty bu dow la ne. Po ru szo ne te ma ty są wy ni kiem
m.in. py tań za da wa nych nam przez pra cow ni ków urzę du
mia sta za an ga żo wa nych w re ali za cję kon ce sji. Dla te go ma -
my na dzie ję, że przed sta wio ne po glą dy bę dą in te re su ją ce
dla wszyst kich, któ rzy mie li oka zję ze tknąć się w prak ty ce
z umo wa mi kon ce sji lub też bę dą się z ni mi sty kać pod rzą -
da mi no wej usta wy. War to też za zna czyć, że do ko na na zmia -

na prze pi sów do ty czą cych kon ce sji nie wpły wa na ak tu al -
ność opi sy wa nych za gad nień. 

Kon ce sja
W pierw szej ko lej no ści na le ży zwró cić uwa gę na cha rak -

ter praw ny kon ce sji. Bu dził on wie le kon tro wer sji do ty czą -
cych tak fun da men tal ne go za gad nie nia jak isto ta
wy na gro dze nia kon ce sjo na riu sza, któ re usta wa okre śla, ja -
ko pra wo do ko rzy sta nia przez kon ce sjo na riu sza z obiek tu
bu dow la ne go zre ali zo wa ne go na za mó wie nie pod mio tu pu -
blicz ne go. Wąt pli wo ści bu dzi ło na wet czy pod miot pu blicz -
ny po wi nien wy sta wić sto sow ną fak tu rę okre śla ją cą war tość
ryn ko wą pra wa do ko rzy sta nia. Aby od po wie dzieć na to py -
ta nie na le ży wska zać ele men ty istot ne umo wy kon ce sji.

Po przez umo wę kon ce sji kon ce sjo na riusz zo bo wią zu je
się do wy ko na nia ro bót bu dow la nych lub świad cze nia usług
za wy na gro dze niem. Ta ki opis sto sun ku praw ne go oraz fakt,
że ma my do czy nie nia z umo wą prze są dza o jej cy wil no -
praw nym cha rak te rze. Co jest istot ne usta wo daw ca w art. 5
usta wy o kon ce sji na ro bo ty bu dow la ne lub usłu gi prze wi -
dział mię dzy in ny mi, że do umów kon ce sji sto su je się prze -
pi sy ko dek su cy wil ne go o ile prze pi sy usta wy o kon ce sji nie
sta no wią ina czej. W kon se kwen cji nie po win no bu dzić wąt -
pli wo ści, że kon ce sja jest cy wil no praw ną umo wą. W za kre -
sie wy ró żnia nych przez na ukę pra wa dal szych cech umo wy
mo że my po wie dzieć, że kon ce sja jest umo wą od płat ną, wza -
jem ną oraz dwu stron nie zo bo wią zu ją cą. 

Świad cze niem kon ce sjo na riu sza wy ni ka ją cym z umo wy
kon ce sji bę dzie za wsze wy ko na nie ro bót bu dow la nych lub
świad cze nie usług. Na to miast świad cze niem wza jem nym
kon ce sjo daw cy za wy ko na nie kon ce sji jest w wy pad ku ro -
bót bu dow la nych wy łącz ne pra wo do ko rzy sta nia z obiek tu
bu dow la ne go lub ta kie pra wo wraz z płat no ścią kon ce sjo -
daw cy a w wy pad ku usłu gi wy łącz ne pra wo do ko rzy sta nia
z usłu gi lub ta kie pra wo wraz z płat no ścią kon ce sjo daw cy.
Je dy nie w wy pad kach, gdy kon ce sjo daw ca bę dzie czę ścio -
wo pła cił kon ce sjo na riu szo wi ze wy ko na nie umo wy bę dzie -
my mieć do czy nie nia w za kre sie tej płat no ści
za świad cze niem pie nię żnym. Dla te go uży te przez usta wo -
daw cę okre śle nie „za wy na gro dze niem” ozna cza je dy nie
świad cze nie wza jem ne ze stro ny kon ce sjo daw cy za wy ko -
na nie przed mio tu kon ce sji. Cza sem uży cie przez usta wo -
daw cę sło wa wy na gro dze nie do pro wa dza ło do myl nych
wnio sków, że świad cze nie to nie po wo du je obo wiąz ku wy -
sta wie nia przez kon ce sjo daw cę sto sow nej fak tu ry VAT. Ta -
kie błęd ne sta no wi sko by ło naj praw do po dob niej
spo wo do wa ne tym, że uto żsa mia no wy na gro dze nie z otrzy -
my wa ną płat no ścią. Tym cza sem zgod nie z umo wą kon ce -
sji, wy na gro dze nie jest świad cze niem, któ re co do za sa dy
po le ga na prze ka za niu pra wa do ko rzy sta nia z obiek tu. Przy -
zna nie pra wa do ko rzy sta nia z obiek tu ma cha rak ter usłu gi
świad czo nej przez kon ce sjo daw cę na rzecz kon ce sjo na riu -
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sza. Obo wią zek po dat ko wy w tym przy pad ku po wsta je
z chwi lą wy sta wie nia fak tu ry, nie póź niej niż w 7 dniu od dnia
wy ko na nia usłu gi.

Świad cze nie kon ce sjo daw cy 
– pra wo do ko rzy sta nia z obiek tu 
bu dow la ne go lub usłu gi

O ile treść zo bo wią za nia kon ce sjo na riu sza po le ga ją ca
na wy ko na niu ro bót bu dow la nych lub świad cze niu usług nie
bu dzi więk szych wąt pli wo ści, to już treść świad cze nia kon -
ce sjo daw cy ta kich do star cza.

Usta wa prze wi du je, że świad cze niem kon ce sjo daw cy jest
mię dzy in nym „pra wo do ko rzy sta nia” z obiek tu bu dow la ne -
go lub usłu gi. Za tem po ja wia się py ta nie czym jest to ko rzy -
sta nie, w szcze gól no ści, że usta wa nie za wie ra de fi ni cji
le gal nej te go pra wa. Py ta nie jest tym bar dziej za sad ne, że
ko deks cy wil ny w wy pad ku umo wy naj mu i dzie rża wy prze -
wi du je „uży wa nie” al bo „uży wa nie i po bie ra nie po żyt ków”
z rze czy. Uży wa nie jest w tym wy pad ku prze ciw sta wia ne po -
bie ra niu po żyt ków. Wąt pli wość po wsta je, gdyż w sy tu acjach
w któ rych usta wo daw ca chciał w tre ści pra wa przy słu gu ją -
ce go ja kie muś pod mio to wi ująć pra wo do po żyt ków to znaj -
do wa ło to bez po śred ni wy raz w tre ści prze pi su. Na to miast
usta wa o kon ce sji mó wi je dy nie o ko rzy sta niu bez wy raź ne -
go od nie sie nia do mo żli wo ści po bie ra nia po żyt ków. Dla te -
go war to tu taj przyj rzeć się art. 140 ko dek su cy wil ne go, któ ry
do ty czy tre ści pra wa wła sno ści do rze czy. Jest w nim mo wa,
że ko rzy sta nie z rze czy po le ga w szcze gól no ści na po bie ra -
niu po żyt ków i in nych do cho dów z rze czy. W kon se kwen cji
na le ży wy wieść, że ko rzy sta nie in kor po ru je w so bie pra wo
do po bie ra nia po żyt ków. Ana li zu jąc za kres pra wa do „ko rzy -
sta nia” oraz bio rąc pod uwa gę fakt, że co do za sa dy pra wo
to ma słu żyć zre kom pen so wa niu kon ce sjo na riu szo wi kosz -
tów po nie sio nych w związ ku z re ali za cją obiek tu bu dow la -
ne go lub usług nie ma wąt pli wo ści, że treść te go pra wa
obej mu je za rów no uży wa nie przez kon ce sjo na riu sza przed -
mio tu kon ce sji na wła sne ce le oraz po bie ra nie po żyt ków
z przed mio tu kon ce sji w tym w szcze gól no ści po żyt ków cy -
wil nych tj. do cho dów przy no szo nych przez przed miot kon -
ce sji. Ta kim po żyt kiem cy wil nym mo że być np. czynsz
naj mu uzy ski wa ny z wy naj mu ko mer cyj ne go czę ści bu dyn -
ku biu ro we go zre ali zo wa ne go na po trze by pu blicz ne. Umo -
wa kon ce sji mo że prze wi dzieć, że część bu dyn ku
prze zna czo ne go np. na sie dzi bę władz sa mo rzą do wych zo -
sta nie od da na kon ce sjo na riu szo wi do ko rzy sta nia przez
ozna czo ny czas. Kon ce sjo na riusz mógł by w za kre sie pra wa
do ko rzy sta nia za rów no ko rzy stać z od da nej mu czę ści bu -
dyn ku na wła sne po trze by jak rów nież mógł by ją wy naj mo -
wać i po bie rać czynsz naj mu.

Umo wa kon ce sji – no wy typ umo wy
W prak ty ce po ja wia ły się wąt pli wo ści i py ta nia ze stro ny

pod mio tów pu blicz nych czy do umo wy kon ce sji nie na le ży
sto so wać np. po sta no wień ko dek su cy wil ne go dot. dzie rża -
wy. Pro blem do ty czył pod rzą da mi pra wa za mó wień pu blicz -
nych kwe stii do pusz czal no ści za war cia umo wy kon ce sji
na okres dłu ższy niż 30 lat. Pra wo za mó wień pu blicz nych nie
od no si ło się w ża den spo sób do okre su na ja ki mo że być
prze wi dzia ne dla kon ce sjo na riu sza pra wo do eks plo ata cji.
Dla te go po ja wia ły się gło sy, że na le ży sto so wać tu taj od po -
wied nio prze pi sy dot. dzie rża wy. By ło to istot ne za gad nie nie

gdyż dzie rża wa mo że być za war ta na czas ozna czo ny nie
dłu ższy od 30 lat. W ta kim ter mi nie nie do szło by do zwro tu
na kła dów po nie sio nych na re ali za cję czę ści pla no wa nych
przed się wzięć. 

Dla przy kła du kon ce sja bu dow la na na bu do wę par kin gu
pod ziem ne go w Kra ko wie zo sta ła za war ta na okres 70 lat
eks plo ata cji. Przy ję cie sta no wi ska, że na le ży tu taj sto so wać
po sta no wie nia ko dek su cy wil ne go do ty czą ce umo wy dzie -
rża wy spo wo do wa ło by, że umo wy tej al bo nie pod pi sa no by
w ogó le al bo na zde cy do wa nie in nych wa run kach. W tym
przy pad ku mia sto Kra ków mu sia ło by po za pra wem do eks -
plo ata cji par kin gu przez okres 30 lat do dat ko wo za pła cić
kon ce sjo na riu szo wi kwo tę prze kra cza ją cą po ło wę kosz tów
re ali za cji przed się wzię cia. 

Sta no wi sko ta kie nie znaj du je uza sad nie nie praw ne go.
Umo wa kon ce sji jest na ty le ory gi nal nym i od ręb nym ty pem
umo wy, że nie mo gło być mo wy o na rzu ca niu ogra ni czeń
wy ni ka ją cych z ko dek su cy wil ne go dla umo wy dzie rża wy.
W szcze gól no ści ma tu taj istot ne zna cze nie zu peł nie in ny cel
obu umów i roz kład ry zy ka go spo dar cze go po mię dzy stro -
na mi. 

Obec nie usta wa o kon ce sji na ro bo ty bu dow la ne i usłu gi
w art. 1 ust. 2 oraz art. 22. ust. 1. za wie ra ele men ty istot ne
(es sen tia lia ne go tii) umo wy kon ce sji. Zgod nie z po wo ła nym
art. 1 ust. 2 do istot nych po sta no wień umo wy kon ce sji na le -
ży wy ko na nie ro bót bu dow la nych lub świad cze nie usług
przez kon ce sjo na riu sza w za mian za opi sa ne już wy żej
świad cze nia kon ce sjo daw cy w po sta ci pra wa do ko rzy sta -
nia od po wied nio z obiek tu bu dow la ne go lub usłu gi. Świad -
cze nie kon ce sjo daw cy w po sta ci udzie la nia pra wa
do ko rzy sta nia mo że zo stać uzu peł nio ne o płat ność na rzecz
kon ce sjo na riu sza. Art. 22 Usta wy szcze gó ło wo wska zu je za -
kres po sta no wień ja kie mu szą być za war te w umo wie kon -
ce sji. Po nad to art. 24 Usta wy wpro wa dza istot ne
ogra ni cze nia okre su, na któ ry mo że zo stać za war ta umo wa
kon ce sji, gdyż w przy pad ku kon ce sji na ro bo ty bu dow la ne
bę dzie to 30 lat a w wy pad ku kon ce sji na usłu gi je dy nie 15
lat. Nie mniej jed nak je że li prze wi dy wa ny okres zwro tu na -
kła dów jest dłu ższy od wska za nych okre sów to Usta wa do -
pusz cza ta ki dłu ższy okres trwa nia umo wy kon ce sji w ce lu
zre kom pen so wa nia kon ce sjo na riu szo wi na kła dów po nie sio -
nych w związ ku z re ali za cją przed mio tu kon ce sji. Re gu la cja
usta wo wa jest kom ple men tar na i nie da je po la do na rzu ca -
nia prze pi sów in nych umów na zwa nych. Ana lo gicz na sy tu -
acja ist nia ła pod rzą da mi pra wa za mó wień pu blicz nych,
któ re do nie daw na re gu lo wa ło umo wę kon ce sji. Pra wo za -
mó wień pu blicz nych by ło w tym za kre sie zde cy do wa nie
mniej roz bu do wa ne w sto sun ku do no wych prze pi sów dot.
kon ce sji. Nie mniej jed nak pra wo za mó wień pu blicz nych re -
gu lo wa ło tzw. es sen tia lia ne go tii umo wy kon ce sji co jest
rów no znacz ne z wy zna cze niem no we go ty pu umo wy.
Przede wszyst kim na le ży pod kre ślać cał ko wi cie od mien ny
cel go spo dar czy umo wy kon ce sji od in nych umów na zwa -
nych, jak przy wo ły wa na już dzie rża wa czy np. ro bo ty bu dow -
la ne. Naj istot niej sza ce cha od ró żnia ją ca umo wę kon ce sji
od in nych umów to prze su nię cie ry zy ka eko no micz ne go
przed się wzię cia na kon ce sjo na riu sza. 

Z punk tu wi dze nia skut ków po dat ko wych za war cia umo -
wy kon ce sji np. na wy bu do wa nie par kin gu pod ziem ne go na -
le ża ło by zwró cić uwa gę na na stę pu ją ce kwe stie.

Or ga ny wła dzy pu blicz nej są po dat ni ka mi VAT je dy nie
w za kre sie czyn no ści, któ re ma ją cha rak ter cy wil no praw ny
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tzn. są przez nie re ali zo wa ne na pod sta wie umów cy wil no -
praw nych a więc sprze da ży, naj mu, dzie rża wy itp. umów na -
zwa nych i nie na zwa nych. W tym bo wiem za kre sie ich
czyn no ści ma ją cha rak ter dzia łal no ści go spo dar czej, o któ -
rej mo wa w art. 15 ust 2 usta wy VAT. W usta wie nie zde fi nio -
wa no po jęć „or ga ny wła dzy pu blicz nej” oraz „urzę dów
ob słu gu ją cych te or ga ny”. Kie ru jąc się po glą da mi dok try ny (J.
Zu brzyc ki Lek sy kon VAT 2008 r. Wyd. Uni mex) na le ży uznać,
że or ga ny wła dzy pu blicz nej to or ga ny pań stwo we jak i or ga -
ny sa mo rzą du te ry to rial ne go, przy czym or ga ny sa mo rzą du
te ry to rial ne go ma ją ta ki sta tus bez wzglę du na to, czy wy ko -
nu ją za da nia wła sne, czy z za kre su ad mi ni stra cji rzą do wej.

Pod pi su jąc umo wę kon ce sji or gan sa mo rzą du te ry to rial -
ne go po wi nien dzia łać jak po dat nik VAT. Przed mio tem umo -
wy kon ce sji jest z jed nej stro ny wy bu do wa nie par kin gu
pod ziem ne go a z dru giej stro ny uzy ska nie pra wa do eks plo -
ata cji par kin gu pod ziem ne go, ja ko wy na gro dze nie za re ali -
za cję umo wy.

Ko rzyst nym roz wią za niem by ła by mo żli wość wy sta wie nia
fak tur w jed nym cza sie i ogra ni cze nie prze pły wu środ ków
pie nię żnych. Mo żna to osią gnąć przy na stę pu ją cych za ło że -
niach:

Z re gu ły przyj mu je się, że pra wo do eks plo ata cji par kin -
gu po wsta je z chwi lą pro to ko lar ne go prze ka za nia ta kie go
par kin gu do eks plo ata cji a wy ga sa z upły wem okre su eks -
plo ata cji okre ślo nym w umo wie. 

Przy ro bo tach bu dow la nych lub bu dow la no -mon ta żo wych
mo ment wy sta wie nia fak tu ry nie jest rów no znacz ny z mo -
men tem po wsta nia obo wiąz ku po dat ko we go. NSA w wy ro -
ku z dn. 17.10.2007 (sygn. akt I FSK 1380/06) orzekł, że
zgod nie z tre ścią art. 19 ust 13 pkt 2 lit d) usta wy o VAT obo -
wią zek po dat ko wy po wsta je z chwi lą otrzy ma nia ca ło ści lub
czę ści za pła ty, nie póź niej niż 30 dnia, li cząc od dnia wy ko -
na nia usług bu dow la nych lub bu dow la no -mon ta żo wych.

Wy na gro dze nie w po sta ci pra wa do eks plo ata cji jest wy -
na gro dze niem w na tu rze, któ re go war tość w pie nią dzu mo -
gą okre ślić stro ny w umo wie. Mo gą też przy jąć
rów no cze sność speł nie nia świad czeń. Je że li dwie oso by są
jed no cze śnie wzglę dem sie bie dłu żni ka mi i wie rzy cie la mi,
ka żde z nich mo że po trą cić swo ją wie rzy tel ność z wie rzy -
tel no ści dru giej stro ny, je że li przed mio tem obu wie rzy tel no -
ści są pie nią dze lub rze czy tej sa mej ja ko ści ozna czo ne co
do ga tun ku, a obie wie rzy tel no ści są wy ma gal ne i mo gą być
do cho dzo ne przed są dem lub przed in nym or ga nem pań -
stwo wym (prze słan ki po trą ce nia – art. 498 Kc). Kom pen sa -
ta sta no wi za tem for mę za pła ty na le żno ści obok za pła ty
go tów ką. Zgod nie z art. 499 Kc do po trą ce nia do cho dzi
przez oświad cze nie zło żo ne dru giej stro nie. Ma ono moc
wstecz ną od chwi li, gdy po trą ce nie sta ło się mo żli we. 

Je że li za pła ta w dro dze kom pen sa ty na stą pi ła w ter mi -
nie 30 dni od dnia wy ko na nia usłu gi bu dow la nej, to po dat -
nik miał obo wią zek roz li cze nia się za mie siąc, w któ rym
na stą pi ła za pła ta. Je że li usłu ga bu dow la na zo sta ła wy ko na -
na na pod sta wie pro to ko łu od bior cze go, a za pła ta na stą pi ła
w dro dze po trą ce nia po upły wie 30 dni od dnia jej wy ko na -
nia, obo wią zek po dat ko wy po wsta je z upły wem 30 dni
od dnia wy ko na nia zle co nej usłu gi.

W przy pad ku po dat ku do cho do we go od osób praw nych
war to za uwa żyć, że zgod nie z art. 6 usta wy zwal nia się od po -
dat ku jed nost ki sa mo rzą du te ry to rial ne go w za kre sie do cho -
dów okre ślo nych w prze pi sach usta wy o do cho dach
jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go. Do ta kich do cho dów
na le żą po żyt ki z ma jąt ku wła sne go ta kiej jed nost ki. W przy -
pad ku przed się bior cy przy cho dem bę dzie war tość pra wa
do eks plo ata cji – gdy bę dzie ono rów ne kosz tom wy two rze -
nia – do chód nie wy stą pi. 

Cy wil no praw ne i po dat ko we za gad nie nia  
umo wy kon ce sji na ro bo ty bu dow la ne lub usłu gi



W na szym kra ju licz ba in fra struk tu ral nych in we sty cji pu -
blicz nych do fi nan so wa nych ze środ ków unij nych jest już
dość zna czą ca. Ade kwat ne do tej licz by po win no być na sze
do świad cze nie w kwe stii re ali za cji te go ro dza ju in we sty cji.
Jed nak nie za wsze to się po twier dza. Wciąż ży je my w prze -
ko na niu, że naj więk szym suk ce sem jest po zy ska nie środ ków
unij nych. Na dal szym pla nie po zo sta je spra wa ich efek tyw -
ne go wy ko rzy sta nia zgod nie z roz po rzą dze nia mi Ko mi sji Eu -
ro pej skie j1, wy tycz ny mi w ra mach po szcze gól nych
pro gra mó w2 i osi prio ry te to wych, spo rzą dza ny mi na po zio -
mie kra jo wym, oraz za sa da mi przy ję ty mi dla po szcze gól -
nych pro jek tó w3. 

Klu czem do naj bar dziej efek tyw ne go wy ko rzy sta nie do ta -
cji unij nej jest wła ści we przy go to wa nie pro jek tu, a na stęp -
nie je go re ali za cja zgod na z za ło że nia mi przy ję ty mi
w Stu dium Wy ko nal no ści i we wnio sku o do fi nan so wa nie.
W sy tu acji, kie dy przy spo rzą dza niu ty chże do ku men tów, po -
ten cjal ny be ne fi cjent po mo cy unij nej, nie po sia da pro jek tów
tech nicz nych, po zwo leń na bu do wę, ure gu lo wa nych sto sun -
ków wła sno ścio wych grun tów czy też uzgod nień z lo kal ną
spo łecz no ścią, je go szan se na suk ces ma le ją. A je że li do te -
go do da my du ży sto pień szcze gó ło wo ści opi sa ne go w Stu -
dium Wy ko nal no ści przed się wzię cia, któ re w rze czy wi sto ści
jest tyl ko za ry sem te go, co ma być wy ko na ne w przy szło ści,
trud no jest mó wić o po wo dze niu i efek tyw nym wy ko rzy sta -
niu środ ków prze zna czo nych na za mie rzo ny cel.

Pod sta wą efek tyw ne go wy ko rzy sta nia uzy ska nej do ta cji
unij nej na in we sty cję jest wy dat ko wa nie środ ków zgod nie
z za sa da mi tzw. kwa li fi ka cji/kwa li fi ko wal no ści. Ozna cza to
nie tyl ko, że uzy ska ne przez be ne fi cjen ta unij ne pie nią dze
ma ją być prze zna czo ne na wy dat ki po nie sio ne w ra mach
pro jek tu re ali zo wa ne go z od po wied nie go pro gra mu, ale
rów nież, że ma ją speł niać sze reg wa run ków okre ślo nych
w roz po rzą dze niach Ko mi sji Eu ro pej skiej (m. in. w za kre sie
za cho wa nia kon ku ren cji i udzie la nia za mó wień pu blicz -
nych), w wy tycz nych do ty czą cych m.in. kwa li fi ko wa nia wy -
dat ków, spo rzą dza nych przez in sty tu cję za rzą dza ją cą, czy li

Mi ni ster stwo Roz wo ju Re gio nal ne go (za rów no wy tycz nych
kra jo wych, jak rów nież wy tycz nych dla po szcze gól nych pro -
gra mów ope ra cyj nych) oraz wa run ków okre ślo nych we
wnio sku o do fi nan so wa nie dla da ne go pro jek tu.

Speł nie nie po wy ższych za sad gwa ran tu je, że wszyst kie
lub pra wie wszyst kie prze wi dzia ne do kwa li fi ka cji wy dat ki
po nie sio ne w ra mach pro jek tów, któ re uzy ska ły de cy zję
na do fi nan so wa nie ze środ ków unij nych, bę dą mo gły być
uzna ne.

W rze czy wi sto ści oka zu je się, że w kwe stii kwa li fi ko wa nia
wy dat ków, naj wię cej pro ble mów be ne fi cjen ci ma ją z do trzy -
ma niem wła snych za ło żeń. Pro blem wy ni ka praw do po dob -
nie z fak tu, iż na eta pie przy go to wa nia pro jek tu za po mi na my
o za ło że niu, że wnio sek o do fi nan so wa nie oraz bę dą ce
do nie go za łącz ni kiem Stu dium Wy ko nal no ści, sta no wić bę -
dą do ku men ty ba zo we dla wszyst kich eta pów re ali za cji pro -
jek tu, łącz nie z je go za koń cze niem.

Uzna nie jak naj więk szej ilo ści/war to ści wy dat ków za kwa -
li fi ko wa ne i cał ko wi te wy ko rzy sta nie do ta cji unij nej wy ma ga
czuj no ści na ka żdym eta pie re ali za cji pro jek tu. Spo śród po -
szcze gól nych ele men tów Stu dium Wy ko nal no ści, tj. ana li zy
fi nan so wej, do ku men ta cji tech nicz nej oraz ocen od dzia ły wa -
nia na śro do wi sko, ze wzglę du na kwe stię póź niej sze go kwa -
li fi ko wa nia wy dat ków, za sad ni cze zna cze nie ma do brze
przy go to wa na do ku men ta cja tech nicz na. 

W za le żno ści od po sia da nej na wcze snym eta pie wie dzy
tech nicz nej na te mat pla no wa ne go pro jek tu spo rzą dza my
za pi sy we wnio sku o do fi nan so wa nie, któ re do ty czyć bę dą
rze czo wej stro ny re ali zo wa ne go pro jek tu. I tu bar dzo czę sto
be ne fi cjen ci po peł nia ją wie le błę dów po przez for mu ło wa -
nie szcze gó ło wych za pi sów, np. okre śla jąc śred ni ce ru ro -
cią gów ka na li za cyj nych lub wo do cią go wych, dłu go ści
ko lek to rów w da nych uli cach, ilo ści lub dłu go ści przy łą czeń
ka na li za cyj nych lub wo do cią go wych. Są to ty po we przy kła -
dy opi sów za ło żeń tech nicz nych in we sty cji wod no -ka na li za -
cyj nych za miesz cza nych we wnio skach o do fi nan so wa nie.
Jed nak te ty po we przy kła dy czę sto oka zu ją się zgub ne. 

Na wet, je śli do ku men ta cja tech nicz na by ła spo rzą dzo na
rze tel nie, to bar dzo czę sto rze czy wi stość we ry fi ku je jej za ło -
że nia. O ile in we sty cje fi nan so wa ne ze środ ków kra jo wych
znaj du ją uza sad nie nia wpro wa dza nych zmian tech nicz nych,
czę sto na wet ze zna czą ko rzy ścią dla in we sto ra, o ty le uza -
sad nie nia zmian dla in we sty cji fi nan so wa nych ze środ ków
unij nych nie jed no krot nie są przy czy ną strat fi nan so wych.
Dzie je się tak dla te go, że je ste śmy zo bo wią za ni do re ali za -
cji ta kie go pro jek tu, do ja kie go się zo bo wią za li śmy przed Ko -
mi sją Eu ro pej skiej. Dla te go wszyst kie wy dat ki po nie sio ne
na za kres rze czo wy, bę dą cy od stęp stwem od za ło żeń, bę dą
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Efek tyw ne wy ko rzy sta nie środ ków unij nych
w in we sty cjach pu blicz nych
– w kon tek ście kwa li fi ko wa nia wy dat ków

1 Por. Roz po rzą dze nie Ra dy (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lip ca 2006 r. usta na wia ją ce prze pi sy ogól ne do ty czą ce Eu ro pej skie go Fun du szu Roz wo -
ju Re gio nal ne go, Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go oraz Fun du szu Spój no ści i uchy la ją ce roz po rzą dze nie 1260/1999.
2 Por. Wy tycz ne w za kre sie kwa li fi ko wa nia wy dat ków w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go „In fra struk tu ra i Śro do wi sko”.
3 Po ję cie „pro jekt” jest w ca łym ar ty ku le sto so wa ne w zna cze niu przed się wzię cia in we sty cyj ne go, któ re uzy ska ło de cy zję o do fi nan so wa niu ze środ -
ków Unii Eu ro pej skiej.
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Opóźnienia i zakłócenia
w realizacji kontraktów budowlanych

W dniach 24-25.11.2008 r w Bruk se li od by ły się warsz ta ty
na uko we za ty tu ło wa ne „Opóź nie nia i za kłó ce nia w re ali za -
cji kon trak tów bu dow la nych”. Spo śród po nad 20 uczest ni -
ków ja ko je dy ny re pre zen tant Pol ski z ra mie nia fir my
Mo ta -En gil Pol ska bra łem w nich udział. Z uwa gi na licz ne
obo wiąz ki słu żbo we do pie ro w chwi li obec nej zna la złem
nie co cza su, aby móc po dzie lić się z Pań stwem swo imi
uwa ga mi.

Chcąc nie co przy bli żyć pro ble ma ty kę spo tka nia wyjść
na le ża ło by od de fi ni cji opóź nie nia i za kłó ce nia. Opóź nie nie
jest to za trzy ma nie, spo wol nie nie ma ją ce wpływ na czas re -
ali za cji za da nia. Mo żna wy ró żnić dwa ro dza je opóź nie nia.
Opóź nie nie ukoń cze nia oraz po stę pu. Z opóź nie niem ukoń -
cze nia ma my do czy nie nia wów czas, gdy wpły wa ono
na pla no wa ną da tę ukoń cze nia kon trak tu. Na to miast z opóź -

nie niem po stę pu ma my do czy nie nia wów czas, gdy ma
miej sce opóź nie nie w roz po czę ciu lub ukoń cze niu da nej
czyn no ści ale nie prze kła da się na czas re ali za cji za da nia.

Z za kłó ce niem na to miast ma my do czy nie nia, gdy na sku -
tek pew nych oko licz no ści wy ko na nie za da nia sta je się trud -
niej szym od te go jak je pla no wa li śmy pier wot nie. Za kłó ce nie
nor mal ne go pro ce su re ali za cji ro bót przez Wy ko naw cę po -
wo du je mniej szą wy daj ność ro bót i zmniej sza pro duk tyw -
ność prac w sto sun ku do tej, ja ka w prze ciw nym przy pad ku
mo gła by być osią gnię ta. Opóź nie nia w re ali za cji kon trak tu
po wo do wać mo gą za kłó ce nia w je go nor mal nym prze bie gu
lub od wrot nie za kłó ce nia mo gą wpły wać n czas re ali za cji za -
dań lub na wet ca łe go kon trak tu.

Nie by ło by o tym mo wy, gdy by dzia ła nia te nie po cią ga -
ły po wa żne stra ty fi nan so we dla firm re ali zu ją cych kon trak ty
bu dow la ne. I tu wła śnie do cho dzi my do sed na spra wy i mu -
si my od po wie dzieć so bie na py ta nie kto na kontr ak cie od -
po wie dzial ny jest za owe ta jem ni cze opóź nie nia i za kłó ce nia
i któ rej stro nie kon trak tu mo żna je przy pi sać. 

Wie dza i świa do mość tych za gro żeń jest bar dzo istot na
dla wła ści we go kie ro wa nia re ali za cją kon trak tu bu dow la ne -
go. Jak wiec na le ża ło by po stę po wać na bu do wie aby to ry -
zy ko wy ni ka ją ce z opóź nień lub za kłó ceń w re ali za cji
pro ce su bu dow la ne go mi ni ma li zo wać. Bar dzo istot ne w tym
za kre sie są trzy kro ki:

Wojciech
HARĘZGA
Z-ca Dyrektora Kontraktu
Mota-Engil Polska S.A.

wcho dzi ły w pu lę środ ków nie kwa li fi ko wa nych, tzn. po nie -
sio nych przez be ne fi cjen ta z wła snej kie sze ni oraz nie wcho -
dzą cych do ogól nej kwo ty kosz tów przed się wzię cia,
od któ rej wy li czo ny jest pro cent do fi nan so wa nia pro jek tu.

Po da ne po wy żej przy kła dy wska zu ją jak istot na jest roz -
wa ga przy spo rzą dza niu po cząt ko wych za pi sów. Na le ży na -
praw dę bar dzo po wa żnie za sta no wić się nad mo żli wo ścią
speł nie nia za kła da nych za ło żeń. Szcze gó ło we za pi sy mo żna
za miesz czać do pie ro wte dy, kie dy ma my stu pro cen to wą
pew ność o re al no ści ich wy ko na nia w rze czy wi sto ści. Wów -
czas uzy ska my po twier dze nie kwa li fi ko wal no ści ca ło ści po -
nie sio nych (wcze śniej za kła da nych) wy dat ków w ra mach
pro jek tu, a po tem od tej kwo ty zo sta nie osta tecz nie wy li czo -
ny pro cent do fi nan so wa nia (w cza sie re ali za cji pro jek tu lub
po je go za koń cze niu).

Nie zmier nie wa żnym eta pem wpły wa ją cym na kwa li fi ka -
cję wy dat ków jest przy go to wa nie do ku men ta cji prze tar go -
wych na po szcze gól ne za da nia, a na stęp nie pod pi sy wa nie
umów z wy ko naw ca mi. Nie tyl ko istot ne jest to, aby po stę -
po wać zgod nie z usta wą Pra wo Za mó wień Pu blicz nych (jest
to pod sta wo wy wa ru nek – wy dat ki po nie sio ne na pod sta wie

umo wy za war tej z na ru sze niem usta wy mo gą w ca ło ści być
uzna ne za nie kwa li fi ko wa ne), ale rów nież na le ży zwró cić
uwa gę, czy za kres rze czo wy po kry wa się z za ło że nia mi przy -
ję ty mi w Stu dium Wy ko nal no ści i we wnio sku o do fi nan so -
wa nie oraz pod ję tą na ich pod sta wie de cy zją
o do fi nan so wa niu. Je że li w za kres umo wy z wy ko naw cą
wcho dzą pra ce lub opła ty ad mi ni stra cyj ne wy kra cza ją ce po -
za za pi sy w do ku men tach o do fi nan so wa niu, na le ży wy dzie -
lić je, o ile to mo żli we, w od ręb nych po zy cjach przed mia ru
lub wy ka zu cen, al bo przy roz li cza niu wy dat ków za łą czyć do -
dat ko wą in for ma cję o ich wy od ręb nie niu z kwa li fi ka cji. Wów -
czas tyl ko od ręb ne po zy cje lub ich ele men ty bę dą uzna ne
za nie kwa li fi ko wa ne bez na ra ża nia na eli mi na cję ca łych ele -
men tów po szcze gól nych ro bót.

Po da ne po wy żej za gad nie nia są tyl ko nie licz ny mi przy kła -
da mi na to jak istot ne jest przy go to wa nie pro jek tu i roz wa -
żne pla no wa nie je go re ali za cji. Wszyst ko po to, aby
z przy zna nej do ta cji unij nej wy ko rzy stać jak naj wię cej środ -
ków i w efek cie wy eli mi no wać mo żli wość stra ty pew nej kwo -
ty z po wo du wła snej nie fra so bli wo ści. 

Efek tyw ne wy ko rzy sta nie środ ków unij nych w in we sty cjach
pu blicz nych – w kon tek ście kwa li fi ko wa nia wy dat ków
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1. Pla no wa nie pra cy
2. Za rzą dza nie pra cą
3. Mo ni to ro wa nie po stę pu.

Zgod nie z za pi sa mi Sub -klau zu li 8.3 Wa run ków Kon trak -
to wych FI DIC Wy ko naw ca zo bo wią za ny jest przed ło żyć har -
mo no gram ro bót. Bar dzo istot nym jest do kład ne
prze my śle nie ko lej no ści dzia łań i uło że nie se kwen cji ko lej -
nych ro bót ja kie pla nu je my wy ko nać na bu do wie. Har mo no -
gram ten nie ma być tyl ko do ku men tem opra co wa nym
i scho wa nym do szu fla dy, ale rze czy wi stym dro go wska zem
w po dej mo wa niu dzia łań na bu do wie. Tyl ko bo wiem re ali -
zu jąc pra ce w opar ciu o za twier dzo ny har mo no gram Wy ko -
naw ca jest w sta nie wy ka zać za kłó ce nia w re ali za cji ro bót
le żą ce po stro nie Za ma wia ją ce go. 

We źmy i roz wa żmy dla przy kła du bar dzo pro sty kon trakt
skła da ją cy się je dy nie z trzech czyn no ści z któ rych ka żda za -
pla no wa na zo sta ła na 5 dni. Ca łość kon trak tu po win na więc
zo stać zre ali zo wa na przez Wy ko naw cę w cią gu 15 dni ro bo -
czych. Idź my da lej. Je że li Wy ko naw ca do wy ko na nia czyn -
no ści nr 1 za pla no wał 5 pra cow ni ków, do czyn no ści nr 2
– dwóch pra cow ni ków a do czyn no ści nr 3 od po wied nio 3
pra cow ni ków to łącz ne cał ko wi te na kła dy pra cy za ło żo ne
przez Wy ko naw cę na eta pie spo rzą dza nia har mo no gra mu
wy nio sły 55 ro bo czo dni (5osó bx5d ni + 2x5 + 4x5).

Je że li na sku tek za kłó ceń w re ali za cji czyn no ści nr 1 za co
od po wia da za łó żmy Za ma wia ją cy wy dłu ży się z ona z 5 do 6
dni, na stę pu ją ca po niej czyn ność nr 2 aby do trzy mać har -
mo no gra mu skró co na zo sta nie o je den dzień z 5 do 4,
a czyn ność nr 3 po zo sta nie bez zmian i cią gle bę dzie trwać 5

dni to łącz ny czas re ali za cji kon trak tu po zo sta nie bez zmian
i na dal bę dzie trwać 15 dni. Tak więc wy dłu że nie cza su
czyn no ści nr 1 i skró ce nie cza su trwa nia czyn no ści nr 2 nie
spo wo do wa ło wy dłu że nia cza su re ali za cji kon trak tu. Za sta -
nów my się jed nak chwi lę czy ten za bieg jest zu peł nie neu -
tral ny dla Kon trak tu i ja kie im pli ka cje opi sa ne zda rze nie
po wo du je. Czyn ność do któ rej wy ko na nia nie zbęd nych jest
aż pię ciu pra cow ni ków trwa o je den dzień dłu żej. Z te go ty -
tu łu nie po trze ba do jej zre ali zo wa nia 5 a wy star czy je dy nie 4
pra cow ni ków. Wy ko naw ca za cho wu je się więc ra cjo nal nie
i zmniej sza za trud nie nie. Zresz tą zgod nie z kon trak tem po -
wi nien to uczy nić, gdyż FI DIC na kła da na nie go obo wią zek
mi ni ma li za cji kosz tów. Aby jed nak mógł skró cić czas re ali -
za cji ko lej nej czyn no ści o je den dzień za trud nia od do jej wy -
ko na nia nie dwóch jak pla no wał pier wot nie lecz 4
pra cow ni ków przez co uzy skał za mie rzo ny efekt. Ostat nią
czyn ność re ali zu je 4 pra cow ni ka mi w cią gu 5 dni tak jak pla -
no wał pier wot nie. Czas re ali za cji kon trak tu nie ule ga zmia -
nie lecz do wy ko na nia te go sa me go za da nia w chwi li
obec nej na kła dy pra cy Wy ko naw cy wy no szą 60 ro bo czo dni
(4oso by x6d ni + 4x4 + 4x5). Mo del ten w pro sty spo sób ob -
ra zu je za kłó ce nia w re ali za cji kon trak tu i ich kon se kwen cje.
Po mi mo fak tu, że za kłó ce nia nie spo wo do wa ły przed łu że nia
cza su re ali za cji za da nia to Wy ko naw ca i tak na sku tek za kłó -
ceń w ich re ali za cji po niósł do dat ko we kosz ty. O ich zwrot
zgod nie z Kon trak tem po wi nien więc wy stą pić.

W ar ty ku le wy ko rzy sta no pra cę dr Ke ith Pic ka van ce
„The use of Ad van ced Fo ren sic Ani ma tions in the re so lu -
tion of com plex Di srup tion Cla ims”.

Plan
Dni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1)

2)

3)

Pracownicy 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4
55

Wykonanie
Dni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1)

2)

3)

Pracownicy 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
60

Utrata produktywności

Pierwsza czynność, o dużych nakładach,
trwa dłużej

Druga czynność,  o małych nakładach, 
trwa krócej

Praca kończy sie na czas

Strata 5 roboczo dni

zamówienia publiczne
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ryzyka inwestycyjne

Po sta no wi łam opi sać to za gad nie nie przede wszyst kim ze
wzglę du na tych, któ rzy nie mo gli uczest ni czyć w in te re -

su ją cej kon fe ren cji „Prak tycz ne aspek ty wdra ża nia pro jek -
tów in fra struk tu ral nych fi nan so wa nych z fun du szy unij nych
w kra jach Eu ro py środ ko wo -wschod niej” (23-24 paź dzier ni -
ka) świet nie zor ga ni zo wa nej przez Pre ze sa SI DiR Krzysz to fa
Wo znic kie go, Wi ce pre ze sa Zbi gnie wa Bocz ka oraz Dy rek -
tor SI DiR Gra ży nę Łu kę wraz z ze spo łem.

Oso by, któ re wy słu cha ły mo jej pre zen ta cji na te mat „Ro -
dza je ry zy ka na po ty ka ne go przy re ali za cji pro jek tów”, py ta -
ły mnie ze zdzi wie niem, skąd wiem o ro dza jach ry zy ka,
z ja ki mi ma ją do czy nie nia we wła snych kra jach…! Wy gląd
na to, że ta kie sa me pro ble my po ja wia ją się przy re ali za cji
wszel kich pro jek tów nie za le żnie od kra ju, a my nie ró żni my
się od sie bie tak bar dzo, jak nam się wy da je…

Przyj rzyj my się te mu za gad nie niu nie co bli żej…

Ro dza je ry zy ka na po ty ka ne go 
przy re ali za cji in fra struk tu ral nych 
pro jek tów dro go wych

My śląc o RY ZY KU pro jek to wym wy stę pu ją cym na
SZC ZE BLU MA KRO, nie trud no dojść do wnio sku, że po li ty -
ka lub stra te gia władz pań stwo wych sta no wi je den z ro dza -
jów ry zy ka, z ja kim ma my do czy nie nia na tym szcze blu;
ry zy ko to wy stę pu je mo że nie zbyt czę sto, lecz nie da się za -
prze czyć, że ka żdy z nas ze tknął się przy naj mniej raz ze
zmia na mi w rzą do wej stra te gii i prio ry te tach. W ska li od 1
(naj rza dziej spo ty ka ne) do 7 (naj czę ściej spo ty ka ne) po li ty -
ka lub stra te gia władz pań stwo wych zaj mu je po ziom 2.

Jak do tąd nie ze tknę łam się z ry zy kiem ma kro eko no micz -
nym (zna czą ce wy da rze nia w dzie dzi nie go spo dar ki, fi nan -
sów czy ban ko wo ści, nie sta bil ny po ziom in fla cji, nie sta bil ne
sto py pro cen to we), lecz mo żna się go spo dzie wać w obec -
nej sy tu acji, bio rąc pod uwa gę pro ble my, z ja ki mi bo ry ka ją
się dzi siaj ban ki.

Ry zy ko praw ne nie jest by naj mniej hi po te tycz ne, po nie -
waż zmia ny w usta wo daw stwie i prze pi sach po dat ko wych
za cho dzą na świe cie dość czę sto – pań stwa sta ra ją się udo -
sko na lać wła sne sys te my praw ne, co po cią ga za so bą zmia -
ny prze pi sów. Pro blem po le ga na tym, że zmia ny ma ją
wpływ na roz po czę te pro jek ty… Po ziom te go ro dza ju ry zy -

ka wy no si 4 w po da nej po wy żej ska li czę sto tli wo ści wy stę -
po wa nia.

Nie kie dy (czę sto tli wość wy stę po wa nia na po zio mie 2
w ska li od 1 do 7) ry zy ko spo łecz ne zmie nia się z po ten cjal -
ne go pro ble mu w pro blem jak naj bar dziej rze czy wi sty, gdy
nie in for mu je się spo łe czeń stwa do sta tecz nie o ko niecz no -
ści i kon se kwen cjach re ali za cji okre ślo nych pro jek tów
i w kon se kwen cji lu dzie oka zu ją sprze ciw. 

Ry zy ko czyn ni ków na tu ral nych sta je się fak tycz nym pro -
ble mem w okre sie re ali za cji pro jek tu rza dziej, niż mo żna by
się spo dzie wać: za le d wie 2 przy mak sy mal nej czę sto tli wo -
ści wy stę po wa nia rów nej 7 w przy ję tej przez nas ska li (si ła
wy ższa – ni gdy nie ze tknę łam się z nią przy ru muń skich pro -
jek tach, wa run ki geo tech nicz ne po wo du ją pro ble my dość
czę sto, po go da – rzad ko, śro do wi sko – rów nież rzad ko).

Ro dza je RY ZY KA pro jek to we go wy stę pu ją ce go na
SZC ZE BLU PO ŚRED NIM wią żą się, mię dzy in ny mi, z wy bo -
rem pro jek tu: na by cie dział ki grun tu czy do stęp ność lo ka li -
za cji – w mo men cie pod pi sy wa nia kon trak tu na ro bo ty
i w póź niej szym okre sie – czę sto tli wość 4 w ska li od 1 do 7,
prze nie sie nie uzbro je nia czy in nych ele men tów usług ko mu -
nal nych – czę sto tli wość 7 w ska li od 1 do 7 i wresz cie po -
ziom za po trze bo wa nia na da ny pro jekt – ni gdy nie sty ka łam
się z ry zy kiem w tym za kre sie, co da je nam śred ni po ziom
wy stę po wa nia ry zy ka rów ny 4 w ska li od 1 do 7.

In ne ro dza je ry zy ka do ty czą ce go szcze bla po śred nie go
wią żą się z fi nan so wa niem pro jek tu, któ re stwa rza za gro że -
nia z czę sto tli wo ścią 3 (przy mak sy mal nym po zio mie rów -
nym 7) – ry zy ko wy ni ka w mniej szym stop niu z po zio mu
za in te re so wa nia pro jek tem oka zy wa ne go przez in we sto rów,
a w więk szym – z do stęp no ści środ ków na wy kup grun tów.

Ry zy ko wy ni ka ją ce z pro jek to wa nia ma po ziom 4 w na szej
ska li od 1 do 7 (nie do stat ki pro jek tu bu dow la ne go to naj czę -
ściej po ja wia ją cy się ro dzaj ry zy ka; rza dziej sty ka my się
z pro ble ma mi przy uzy ska niu po zwo leń i za twier dzeń
– opóź nie nia w pro ce du rach za twier dza nia, nie pra wi dło wo -
ści w do star cza nej do ku men ta cji).

Ry zy ko bu dow la ne to ko lej ny ro dzaj ry zy ka szcze bla po -
śred nie go. Wią że się z prze kro cze niem bu dże tu bu do wy,
opóź nie nia mi w re ali za cji har mo no gra mu, ro ta cją pra cow ni -
ków bu dow la nych (ze wszyst kim tym sty ka my się nie mal
za ka żdym ra zem), opóź nie nia mi w mo bi li za cji za so bów wy -
ko naw cy – z czę sto tli wo ścią na po zio mie 5 w ska li od 1 do 7,
a ta kże z wol nym po stę pem prac, nie wy pła cal no ścią pod wy -
ko naw ców i do staw ców, zmia na mi wpro wa dza ny mi w pro jek -
cie bu dow la nym po roz po czę ciu re ali za cji przed się wzię cia,
ni ską ja ko ścią wy ko naw stwa (4 w ska li od 1 do 7), nie wy pła -
cal no ścią lub nie wy wią zy wa niem się wy ko naw ców ze swo ich
obo wiąz ków, bra kiem per so ne lu nad zo ru ją ce go (3 w ska li
od 1 do 7), do stęp no ścią ma te ria łów i nad mier ną zmien no ścią
kon trak tów (1 w ska li od 1 do 7). Śred nia czę sto tli wość wy stę -
po wa nia ry zy ka bu dow la ne go wy no si 5 w ska li od 1 do 7.

Rodzaje ryzyka napotykanego
przy realizacji infrastrukturalnych
projektów drogowych – środki zaradcze

Alina
OPREA
Przed sta wi ciel ka Ru mu nii w Fun da cji
„Ra da Roz strzy ga nia Spo rów” (DRBF)
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ryzyka inwestycyjne

Ry zy ko eks plo ata cji to ko lej ny ro dzaj ry zy ka wy stę pu ją ce -
go na szcze blu po śred nim. Wy ni ka z wy ższych kosz tów kon -
ser wa cji lub czę ściej wy ko ny wa nych czyn no ści
kon ser wa cyj nych, niż pier wot nie za kła da no. Wy stę pu je rzad -
ko, po nie waż wa run ki, ja kie na le ży speł nić przy od bio rze ro -
bót, są bar dzo ry go ry stycz ne.

Ro dza je RY ZY KA wy stę pu ją ce go w pro jek tach in fra struk -
tu ral nych na SZC ZE BLU MI KRO do ty czą wza jem nych re la -
cji: naj więk sze ry zy ko sta no wią kry zy sy sto sun ków
mię dzy ludz kich wśród per so ne lu (7 w ska li od 1 do 7), na -
stęp nie brak współ pra cy po mię dzy po szcze gól ny mi or ga na -
mi wła dzy, z ja ki mi kon tak tu je my się przy na by wa niu
grun tów czy uzy ski wa niu po zwo leń, ró żni ce w me to dach
pra cy i po zio mie know -how po mię dzy po szcze gól ny mi part -
ne ra mi, a ta kże brak za an ga żo wa nia któ re goś z part ne rów
uczest ni czą cych w re ali za cji pro jek tu (ka żdy z tych ro dza jów
ry zy ka po ja wia się z czę sto tli wo ścią 4 w ska li od 1 do 7); po -
nad to or ga ni za cja i ko or dy na cja dzia łań w za kre sie prze no -
sze nia ele men tów uzbro je nia te re nu czy wy cin ki drzew
po dej mo wa nych przez po szcze gól ne or ga ny wła dzy, jak
rów nież or ga ni za cja i ko or dy na cja dzia łań po mię dzy in sty tu -
cja mi i pod mio ta mi dzia ła ją cy mi w ra mach pro jek tu
– wszyst kie te ro dza je ry zy ka po ja wia ją się z czę sto-
tli wo ścią 3 w ska li od 1 do 7. Śred nia czę sto tli wość wy stę po -
wa nia ry zy ka wza jem nych re la cji wy no si 6 w ska li od 1 do 7.

Ry zy ko stro ny trze ciej to ko lej ny ro dzaj ry zy ka wy stę pu ją -
ce go na szcze blu mi kro. Ry zy ko to po le ga na bra ku współ -
pra cy ze stro ny władz, szcze gól nie or ga nów od po wie-
dzial nych za usłu gi ko mu nal ne, i po ja wia się z czę sto tli wo -
ścią 5 w ska li od 1 do 7.

Re asu mu jąc, ro dza je ry zy ka po ja wia ją ce się w przy pad -
ku pro jek tów in fra struk tu ral nych mo żna usze re go wać w na -
stę pu ją cy spo sób:
– wza jem ne re la cje (6) 
– stro na trze cia (5) 
– bu do wa (5) 
– kwe stie praw ne (4) 
– wy bór pro jek tu (4) 
– pro jek to wa nie (4) 
– fi nan so wa nie pro jek tu (3) 
– po li ty ka lub stra te gia władz pań stwo wych (2) 
– kwe stie spo łecz ne (2) 
– czyn ni ki na tu ral ne (2) 
– ma kro eko no mia
– eks plo ata cja.

Kon tra hen ci i za in te re so wa ne stro ny pro jek tu po win ni po -
dej mo wać kro ki, by wy żej wy mie nio ne ro dza je ry zy ka nie

stwo rzy ły re al ne go za gro że nia lub by ogra ni czyć ich ewen -
tu al ne skut ki. 

Środ ki za rad cze
W kon trak tach na ro bo ty hi po te tycz ne ry zy ko – je śli nie

za po bie gnie się mu – po ja wia się rze czy wi ście, po wo du jąc
pro ble my, któ re pro wa dzą do rosz czeń i spo rów.

Aby do po móc stro nom w uni ka niu te go ro dza ju sy tu acji,
w kon trak tach opar tych na wa run kach FI DIC sto su je się in -
sty tu cję In ży nie ra oraz od wo ła nia do Ra dy Roz strzy ga nia
Spo rów. In ży nier zaj mu je się ad mi ni stro wa niem kon trak ta -
mi, ana li zu je rosz cze nia, pro wa dzi ne go cja cje oraz wy stę pu -
je w ro li me dia to ra w przy pad ku rosz czeń i kon flik tów
po mię dzy stro na mi, a ta kże przed sta wia po sta no wie nia od -
no śnie rosz czeń, z ja ki mi wy stą pi ła któ ra kol wiek ze stron. Je -
śli stro ny nie są usa tys fak cjo no wa ne po sta no wie niem
In ży nie ra, mo gą udać się ze spo rem do Ra dy Roz strzy ga nia
Spo rów w ce lu roz wią za nia go. 

Ta me to da roz są dza nia kon flik tów i spo rów jest ko rzyst -
na dla stron oraz dla pro jek tu, po nie waż roz strzy gnię cie spo -
ru na stę pu je szyb ciej, w prost szy, mniej kon flik to wy spo sób,
a koszt ta kie go roz wią za nia jest ni ższy niż w przy pad ku po -
stę po wa nia są do we go lub ar bi tra żo we go.

Do bre zro zu mie nie i wła ści we wy ko rzy sta nie kon cep cji
za po bie ga nia spo rom i roz strzy ga nia ich za po mo cą rad roz -
strzy ga nia (roz są dza nia) spo rów po ma ga za in te re so wa nym,
po ma ga pro jek tom, a ta kże po ma ga FI DIC we wła ści wym
sto so wa niu i wdra ża niu po sta no wień kon trak to wych.

Fun da cja „Ra da Roz strzy ga nia Spo rów” (DRBF) jest or ga -
ni za cją ty pu non -pro fit dzia ła ją cą na ca łym świe cie na rzecz
uni ka nia i roz wią zy wa nia spo rów za po mo cą uni kal nej,
spraw dzo nej w prak ty ce me to dy opar tej na Ra dach Roz strzy -
ga nia Spo rów (DRB), po le ga ją cej na za po bie ga niu spo rom
i roz są dza niu ich po przez te go ro dza ju ra dy roz jem cze.

Obec nie po wsta je od dział DRBF obej mu ją cy swo im za -
się giem Eu ro pę i Azję; ce lem od dzia łu jest pro mo wa nie
przed sta wio nej po wy żej kon cep cji ra dy roz jem czej w re gio -
nie z uwzględ nie niem lo kal nej spe cy fi ki. Wszy scy za in te re -
so wa ni szer szy mi in for ma cja mi na te mat DRB lub pra gną cy
włą czyć się w ak cję pro mo wa nia tej me to dy za po bie ga nia
i roz strzy ga nia spo rów mo gą skon tak to wać się z od dzia łem
DRBF na Eu ro pę i Azję pod ad re sem dab drb@gma il.com
lub ali na.oprea.v@gma il.com, lub też przy łą czyć się do nas,
od wie dza jąc stro nę in ter ne to wą fun da cji: http://dab drb.go -
oogle pa ges.com
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szkolenia FIDIC

Wlu tym 2009 ro ku roz po czę ło się cy klicz ne szko le nie or -
ga ni zo wa ne przez FI DIC. Ini cja ty wa skie ro wa na jest

do mło dych pro fe sjo na li stów, osób któ re zaj mu ją, al bo bę -
dą zaj mo wa ły w przy szło ści me na dżer skie sta no wi ska w fir -
mach kon sul tin go wych.

Szko le nie od by wa się przy po mo cy in te rak tyw nej plat for -
my in ter ne to wej. Uczest ni cy po za lo go wa niu ma ją do stęp
do wir tu al nej sa li lek cyj nej, spe cjal nej li sty dys ku syj nej oraz
za so bów FI DIC’a zwią za nych z te ma ty ką szko le nia. Po nad -
to mo żli wy jest pod gląd pro fi li uczest ni ków szko le nia.

Uczest ni cy szko le nia zo sta li po dzie le ni na dwie gru py. Ka -
żda z grup li czy kil ku na stu uczest ni ków z ró żnych kra jów
i stron świa ta. Pod sta wo wym kry te rium po dzia łu by ły stre fy
cza so we, w któ rych miesz ka ją uczest ni cy. Umo żli wi ło to
udział we wspól nych spo tka niach i dys ku sjach za pla no wa -
nych przez or ga ni za to rów.

Pod czas szko le nia przed mio tem za jęć są czte ry za da nia
(„ca se stu dies”). Na opra co wa nie za da nia prze wi dzia ne jest
sześć ty go dni. Pra ca nad za da niem roz po czy na się od spo -
tka nia wpro wa dza ją ce go, na któ rym mo de ra tor ob ja śnia je -
go za kres. Z po śród uczest ni ków szko le nia wy ty po wa ny jest
edy tor za da nia, czy li oso ba od po wie dzial na za ko or dy no wa -
nie pra cy ze spo łu i pod su mo wa nie je go prze my śleń.
Po trzech ty go dniach od by wa się spo tka nie „po śred nie”,
na któ rym pre zen to wa ne są pierw sze wnio ski. Fi nal na pre -
zen ta cja ma miej sce po sze ściu ty go dniach.

Pierw sze za da nie do ty czy ło pro ble mu za rzą dza nia za so -
ba mi ludz ki mi w fir mach kon sul tin go wych. Ana li za te go 
pro ble mu od by wa ła się na przy kła dzie dwóch wy ima gi no -
wa nych firm. Pierw sza z nich ABS to fir ma o tra dy cyj nej, zhie -

rar chi zo wa nej struk tu rze, ma ją ca swo ją sie dzi bę w Re pu bli -
ce Po łu dnio wej Afry ki. Dru ga to ela stycz na i dy na micz na fir -
ma G -dex z Lon dy nu. Oby dwie fir my zna ją się
i współ pra cu ją ze so bą przy ró żnych pro jek tach. Po za koń -
cze niu ostat nie go wspól ne go za da nia, pod czas re ali za cji
któ re go oka za ło się, że G -dex znacz nie le piej ra dzi so bie
z no wo cze snym za rzą dza niem pro jek tem, a ABS bo ry ka się
z bra kiem ela stycz no ści i wy kwa li fi ko wa nej ka dry, G -dex
skła da pro po zy cję po łą cze nia dwóch firm. Ana li zu jąc ta sy -
tu ację oka zu je się, że fak tycz nie jest to pro po zy cja prze ję cia
fir my ABS. 

Ana li za tej sy tu acji skło ni ła nas do za sta no wie nia się
nad do nio słą ro lą za rzą dza nia za so ba mi ludz ki mi (hu man re -
so ur ces ma na ge ment) w fir mach kon sul tin go wych. Oka zu -
je się, że nie ża le nie od ich roz mia ru i po la dzia ła nia jest to
istot ny aspekt wpły wa ją cy na efek tyw ność po czy nań fir my.
Uczest ni cy mie li rów nież mo żli wość sku pie nia się
nad aspek tem prze ję cia i łą cze nia się firm. Ten po uf ny i wy -
ma ga ją cy   wa żnych kon sul ta cji pro ces nie mo że po zo stać
bez wpły wu na za trud nio nych w fir mach pra cow ni ków. Zaw -
sze ce lo we jest wy ko na nie bi lan su zy sków i strat oraz osza -
co wa nie, czy ak tu al na sy tu acja eko no micz na jest
naj wła ściw sza dla ta kich dzia łań. 

Ko lej ne za da nie szko le nio we, któ re go ana li za roz po czę ła
się w kwiet niu do ty czy struk tur wła sno ścio wych firm. Tym
ra zem po now nie ana li zo wa na jest sy tu acja dwóch firm, któ -
re zmie nia ją swo ją struk tu rę wła sno ścio wą. Za koń cze nie te -
go za da nia pro jek to we go pla no wa ne jest pod ko niec ma ja. 

Naj cie kaw szym aspek tem te go in te rak tyw ne go szko le nia
jest mo żli wość za po zna nia się ze zda niem osób po cho dzą -
cych z ró żnych kul tur i za kąt ków świa ta. Dzię ki te mu pod -
czas ana li zo wa nia ko lej nych za dań pro jek to wych uczest ni cy
ma ją mo żli wość spoj rze nia na pro blem z ró żnych per spek -
tyw i czer pa nia z do świad cze nia in nych ko le gów. Nie do syt
mo że po zo sta wić brak bez po śred nie go kon tak tu z wy kła -
dow ca mi kur su. Or ga ni za cja pra cy nad za da niem w wie lo -
oso bo wym i wie lo kul tu ro wym ze spo le jest wy zwa niem
sa mym w so bie. Cie szy fakt, że im dłu żej ra zem pro cu je my,
tym ła twiej jest się nam po ro zu mieć i wspól nie dzia łać. 

Cykliczne szkolenia w FIDIC

dr Marcin
SPYRA
Członek Koła Młodych
Profesjonalistów SIDiR
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Ceny materiałów budowlanych
na przełomie roku 2008 i 2009

Janusz
TRACZYK
Redaktor Naczelny Wydawnictw
SECOCENBUD Wiceprezes Zarządu
OWEOB „Promocja” Sp. z o.o.

Wy kres 1. Na ra sta ją ce zmia ny cen ma te ria łów zu ży wa nych w bu dow nic twie wg ro dza jów

Wy kres 2. Na ra sta ją ce zmia ny cen ma te ria łów ogólnobudowlanych wg wybranych grup

Już od po cząt ku 2008 ro ku w no to wa -
niach sys te mu SE KO CEN BUD ob -

ser wo wa li śmy znacz nie mniej sze
wzro sty cen ma te ria łów bu dow la nych,
sa ni tar nych i elek trycz nych w po rów na -
niu z nie prze wi dy wal ny mi zmia na mi
cen w ro ku 2007. W 2-gim kwar ta le
ubie głe go ro ku ob ser wu je my w bu -
dow nic twie, a tym sa mym i na ryn ku
ma te ria łów bu dow la nych pew ną sta bi -
li za cję. To w zna ko mi ty spo sób umo żli -
wi ło osza co wy wa nie war to ści
za mó wień oraz kwot wy na gro dze nia
za przy ję te do re ali za cji ro bo ty, z du -
żym przy bli że niem do po no szo nych
rze czy wi ście kosz tów. Trwa ło to jed nak
krót ko, gdyż za wy żo ne nie jed no krot nie
ce ny (m. in. w wy ni ku zmo wy pro du -
cen tów) za czę ły się ob ni żać do po zio -
mu sprzed okre su znacz nych wzro stów
w 2007 ro ku.

Pod ko niec 2008 ro ku i w 1-wszym
kwar ta le 2009 ro ku ob ser wu je my dal -
szy spa dek cen, ale tym ra zem spo wo -
do wa ny znacz ną ob ni żką po py tu
na obiek ty i ro bo ty bu dow nic twa miesz -
ka nio we go, w tym szcze gól nie wie lo ro -
dzin ne go. 

Na wy kre sie 1 przed sta wio no na ra -
sta ją cą zmia nę cen w % ma te ria łów
ogó łem dla po szcze gól nych ro dza jów,
tj. dla ma te ria łów ogól no bu dow la nych,
elek trycz nych oraz sa ni tar nych. Naj -
więk szy spa dek w sto sun ku do 2007 r.,
bo aż 28,5% za no to wa no w ma te ria łach
elek trycz nych. Ce ny ma te ria łów ogól -
no bu dow la nych od 3-ch kwar ta łów, też
po wo li się ob ni ża ją, ale cią gle jesz cze
są po wy żej cen z IV kw. 2007 r.
(ok. 2%).

O wie le cie ka wiej przed sta wia się
sy tu acja, gdy oce nie pod dać po szcze -
gól ne gru py ma te ria łów. Na wy kre sie 2
ob ser wu je my cią gły spa dek cen ce ra -
mi ki bu dow la nej (6,6% od IV kw. 2007
r.), gdy tym cza sem ce ny sto lar ki bu -
dow la nej za czę ły ma leć do pie ro
w I kw. 2009 r. Ce ra mi ka bu dow la na
i sto lar ka, to przede wszyst kim bu dow -
nic two miesz ka nio we. W tym cza sie
ce ny kru szyw bu dow la nych cią gle
wzra sta ją (od IV kw. 2007 r.
do I kw. 2009 r. wzro sły ok. 7%), ale jest
to ma te riał zu ży wa ny w du żych ilo -
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ściach w bu dow nic twie in ży nie ryj nym,
któ re na ra zie nie pod da je się wpły wo -
wi kry zy su.

W ma te ria łach elek trycz nych ob ser -
wu je my znacz ne roz chwia nie ryn ku
(patrz wy kres 3). Osprzęt oświe tle nio -
wy (gru pa 73) w cią gu ostat nich 5-ciu
kwar ta łów prak tycz nie utrzy mu je ce ny
na sta łym po zio mie, za to ce ny ka bli
(gru pa 80) ule gły ob ni że niu w tym sa -
mym okre sie, śred nio aż o 46,8%.

W ma te ria łach in sta la cji sa ni tar nych
ce ny gru py 60 tj. grzej ni ków cią gle ro -
sły w nie wiel kim stop niu (5% w cią gu 5-
ciu kwar ta łów), z ko lei ce ny rur
sta lo wych in sta la cyj nych (gru pa 50),
w ostat nim kwar ta le zma la ły o 2%
(patrz wy kres 4). Jak wi dać ce ny ma te -
ria łów sa ni tar nych na ra zie wy ka zu ją
sto sun ko wo nie wiel kie zmia ny.

Przed sta wio ne po wy żej wy kre sy
i ich zró żni co wa na dy na mi ka zmian
w po szcze gól nych ro dza jach i gru pach
ma te ria łów na ka zu ją bacz ną ob ser wa -
cję tych zja wisk, któ re w istot ny spo sób
mo gą wpły nąć na osta tecz ny po ziom
cen ro bót, a tym sa mym na wiel kość
wy na gro dze nia. W tej sy tu acji za rów no
in we sto rzy (za mó wie nia) jak i wy ko -
naw cy ro bót po win ni uwa żnie śle dzić
za cho dzą ce zmia ny cen na ryn ku bu -
dow la nym, któ re w sys te mie SE KO -
CEN BUD są co kwar tał pu bli ko wa ne
w biu le ty nie „Za gre go wa ne Wskaź ni ki
Wa lo ry za cyj ne ZWW” (in for ma cja o ru -
chu cen w bu dow nic twie).

Pa tro nem cy klu
„Ce ny w bu dow nic twie” 
jest OWE OB Pro mo cja

www.se ko cen bud.pl
Wy kres 4. Na ra sta ją ce zmia ny cen ma te ria łów instalacyjnych wg wybranych grup

Ceny materiałów budowlanych
na przełomie roku 2008 i 2009
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EFCA

ORI(Or ga ni za cja firm kon sul tin gu in ży nier skie go),
bel gij ska or ga ni za cja człon kow ska Eu ro pej skiej

Fe de ra cji Sto wa rzy szeń Kon sul tin gu In ży nier skie go (EF CA)
ma przy jem ność być go spo da rzem Wal ne go Ze bra nia EF -
CA, któ re od bę dzie się w Bruk se li w dniach 4-5 czerw -
ca 2009r. EF CA jest or ga ni za cją obej mu ją ca sek tor
kon sul tin gu in ży nier skie go, w któ rym za trud nio nych jest mi -
lion osób przy no sząc 100 mld eu ro ob ro tów rocz nie. 

Fir my kon sul tin gu in ży nier skie go są prze ko na ne, że mo -
gą, a na wet mu szą ode grać przy pi sa ną im ro lę, aby zmie -
rzyć się z wy zwa nia mi dnia dzi siej sze go. Atu tem firm
kon sul tin go wych jest ich do świad cze nie, któ re po zwa la
na two rze nie lep sze go świa ta.

Dla tech ni ków i in ży nie rów pra cu ją cych w fir mach kon -
sul tin go wych in no wa cja jest chle bem po wsze dnim. Znaj do -
wa nie roz wią zań po zwa la ją cych na wy ko na nie za dań jest
klu czo wym za gad nie niem w bu dow nic twie i prze my śle. Fir -
my in ży nier skie pro jek tu ją, ana li zu ją i two rzą obiek ty, sprzęt
lub wy ro by prze my sło we i dla te go ich ce chą jest cią gła in -
no wa cyj ność.

Ka żde przed się wzię cie wy ma ga no wych i kon kret nych
roz wią zań tech nicz nych, fi nan so wych, praw nych i or ga ni za -
cyj nych. In ży nie ro wie kon sul tan ci przy zwy cza je ni są do two -
rze nia no wych uni kal nych in no wa cyj nych kon fi gu ra cji
do pa so wa nych do spe cy fi ki po szcze gól nych przed się wzięć.
Z te go po wo du mo że my ode grać wa żną ro lę w spo łe czeń -
stwie in for ma cyj nym, w któ rym klu czo wą ro lę peł ni zrów no -
wa żo na in no wa cyj ność. 

Wy zwa nia z dzie dzi ny go spo dar ki i ochro ny śro do wi ska
to istot na szan sa dla na sze go sek to ra. Prze mysł nie jest
obec nie od po wied nio przy go to wa ny i nie wy ko rzy stu je
w spo sób opty mal ny mo żli wo ści tkwią cych w in no wa cyj no -
ści. Je ste śmy świa do mi te go, że ja ko sek tor bę dzie my mu -
sie li zwięk szyć na sze wy sił ki i in we sty cje na in no wa cyj ność.
Stwier dzi li śmy, że ist nie je kil ka prze szkód dla in no wa cji

w bra nży kon sul tin gu in ży nier skie go. Wy ni ka ją one z po dzia -
łów, któ re ogra ni cza ją po ten cjal ną współ pra cę mię dzy ró -
żny mi uczest ni ka mi przed się wzięć, ba rier ad mi ni stra cyj nych
i fi nan so wych ta kich jak ubez pie cze nia, trud no ści w za sto -
so wa niu pra wo daw stwa w za kre sie za mó wień pu blicz nych
lub środ ków fi nan so wych prze zna cza nych przez fir my na in -
no wa cje.

Za tem, ko niecz ność wpro wa dze nia in no wa cji i zrów no wa -
żo ne go roz wo ju wią że się ze zmia na mi. Kie row nic two firm
w na szej bra nży mu si na brać prze ko na nia o wa żno ści in no -
wa cji i po trze bie pro mo wa nia jej w po szcze gól nych fir mach,
a sek tor pu blicz ny po wi nien otwo rzyć się na wspól ną in no -
wa cyj ność i od po wied nio ją wy na gra dzać. Po nad to, sek tor
pu blicz ny mógł by wpły nąć na zwięk sze nie in no wa cyj no ści
po przez wpro wa dze nie za chęt fi nan so wych oraz pro mo wa -
nie bar dziej ak tyw nej po sta wy i na sta wie nia na współ pra cę
po mię dzy sek to rem pu blicz nym i pry wat nym dzia ła ją cym
na rzecz re ali za cji przed się wzięć.

I co mo że naj wa żniej sze w na szej bra nży – ist nie je po trze -
ba po lep sze nia re la cji mię dzy wszyst ki mi in te re sa riu sza mi
tzn. re la cji In we stor – fir ma In ży nie ra Pro jek tu – fir ma Wy ko -
naw cy, po nie waż obec nie funk cjo nu ją cy mo del opar ty jest
na prze sta rza łych kon cep cjach (pro ces „se kwen cyj ny”), któ -
re na le ży uno wo cze śnić tak, aby mo gły spro stać dzi siej szym
wy zwa niom. Związ ki po mię dzy in we sto rem a do staw ca mi
i po zo sta ły mi uczest ni ka mi przed się wzię cia (in ży nie ra mi, ar -
chi tek ta mi, wy ko naw ca mi i ope ra to ra mi przed się wzię cia)
wy ma ga ją po now ne go prze ana li zo wa nia pod ką tem zrów -
no wa żo ne go part ner stwa i lep szej in te gra cji peł nio nych
przez nich ról (pro ces „kon wer gen cyj ny”).

Jest spra wą oczy wi stą, że kra je roz wi nię te mu szą zwięk -
szyć swój po ten cjał in no wa cyj ny, gdyż w prze ciw nym wy -
pad ku stra cą swo ją po zy cję na ryn ku w ostrej kon ku ren cji
z kra ja mi roz wi ja ją cy mi się.

W ce lu uzy ska nia dal szych in for ma cji pro si my o kon takt:

ORI ASBL / VZW EFCA
Anya de Bie Jan Van der Putten
Secretary-General Secretary-General 
Rue Colonel Bourg, 105 Avenue des Arts 3/4/5 
1030 Brussels 1210 Brussels 
Tel: +32 (0)2/706.05.70 Tel: +32 (0)2/209.07.70 
Fax:+32 (0)2/706.05.79 Fax: +32 (0)2/209.07.71
e-mail: info@ori.be e-mail: efca@efca.be
Web: www.ori.be Web: www.efcanet.org

2009 – Rok Kre atyw no ści i In no wa cyj no ści
„Sil ny po ten cjał in no wa cyj ny w bra nży kon sul tin gu in ży nier skie go”
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13 mar ca 2009 r.
Spo tka nie Dy rek to rów i Se kre ta rzy ge ne ral -
nych w Rzy mie. SI DiR re pre zen to wa ła Gra ży -
na Łu ka - Dok tor ska. Spo tka nie po świę co ne
by ło te ma ty ce kry zy su eko no micz ne go
i zmia nom kli ma tycz nym w zglo ba li zo wa nym
świe cie.
Przed sta wi cie le po szcze gól nych or ga ni za cji
EF CA przed sta wi li po krót ce sy tu ację eko no -
micz ną oraz środ ki przed się bra ne przez rzą -
dy ma ją ce prze ciw dzia łać kry zy so wi w ich
kra jach. Za sta na wia no się wspól nie nad ro lą
in ży nie rów w za ist nia łej sy tu acji oraz mo żli -
wy mi dzia ła nia mi EF CA. Uzna no jed na kże,
że EF CA nie wi dzi mo żli wo ści roz pa try wa nia
pro ble mu na po zio mie in nym niż kra jo wy (ze
wzglę du na ró żne sys te my praw ne czy po dat -
ko we).
W dru giej czę ści na ra dy Po ul Oor twijn z ON -
RI (ho len der skie sto wa rzy sze nie in ży nie rów
– kon sul tan tów) przed sta wił pre zen ta cję
uka zu ją cą pro blem zmian kli ma tycz nych i ak -
tu al nych ini cja tyw Ko mi sji Eu ro pej skiej ma ją -
cych na ce lu prze ciw dzia ła nie tym zmia nom.
Pre le gent uka zał pro blem na przy kła dzie kra -
jów, któ rych znacz ną część po wierzch ni sta -
no wi de pre sja.
W kon tek ście prze ciw dzia ła nia zmia nom kli -
ma tycz nym i ko niecz nej in no wa cyj no ści zo -
sta ła pod kre ślo na ro la kon sul tin gu
in ży nier skie go.

17 kwiet nia 2009 r.
Klub Roz jem ców i Wy kła dow ców SI DiR. Spo -
tka nie Klu bu (po prze dza ją ce ze bra nie Za rzą -
du) do ty czy ło naj now szych zmian w usta wie
PZP. Pre le gen tem by ła Pa ni Mec. Mał go rza -
ta Sta cho wiak z Gru py Do rad czej Sien na.
Przed sta wi ła ona pod sta wo we zmia ny do ko -
na ne w Usta wie 24 paź dzier ni ka 2009. Naj wa -
żniej szy ele ment no we li do ty czy zda niem
Mec. Sta cho wiak mo żli wo ści i wa run ków
wpro wa dza nia zmian do umo wy o za mó wie -
nie pu blicz ne. Wy stą pie nie, ze wzglę du
na wa gę te ma tu, spo wo do wa ło burz li wą dys -
ku sję i wie lu uczest ni ków zwra ca ło uwa gę
na ko niecz ność kon ty nu acji te ma tu i or ga ni -
za cję dal szych spo tkań.

18 kwiet nia 2009 r.
w bu dyn ku NOT na uli cy Czac kie go 3/5 mia -
ło miej sce Wal ne Zgro ma dze nie Człon ków
SI DiR. W Zgro ma dze niu uczest ni czy ła re kor -
do wa licz ba 53 osób. WZCS po że gna ło mi -
nu tą ci szy zmar łe go ko le gę Sta ni sła wa
Sa ba ciń skie go – Prze wod ni czą ce go Ko mi sji
Re wi zyj nej. 

Prze wod ni czą cym Zgro ma dze nia wy bra no
jed no gło śnie kol. To ma sza La taw ca.
Spra woz da nie z dzia łal no ści Za rzą du przed -
sta wił Pre zes SI Dir Krzysz tof Woź nic ki,
a spra woz da nie Ko mi sji Re wi zyj nej Krzysz tof
Ka miń ski. WZCS skwi to wa ło Za rząd z dzia -
łal no ści za rok 2008 i przy ję ło przed sta wio ne
przez Skarb ni ka Ja na Zam brzyc kie go za ło że -
nia fi nan so we na rok 2009. 
W gło so wa niu taj nym wy bra no (wo bec re zy -
gna cji kol. Edy ty Tar goń skiej i An drze ja Ar -
cha no wi cza) no wych człon ków Za rzą du:
To ma sza La taw ca i Zby sła wa Jo ze na sa a ta -
kże w miej sce Sta ni sła wa Sa ba ciń skie go Sła -
wo mi ra Ma ja.
Przy ję to też pro po no wa ne przez Za rząd zmia -
ny w Sta tu cie Sto wa rzy sze nia, jed nak w to ku
dys ku sji oka za ło się, że bę dą ko niecz ne dal -
sze zmia ny. Za rząd zo bo wią zał się do przy -
go to wa nia li sty tych zmian i ro ze sła nia ich
człon kom SI DiR. Bę dą one dys ku to wa ne
pod czas na stęp ne go WZCS.
W dru giej – nie for mal nej czę ści ob rad pod ję to
wą tek Ko dek su Ety ki In ży nie ra Kon sul tan ta.
Wo bec skom pli ko wa nia te ma tu – po sta no -
wio no kon ty nu ować pra ce nad sta tu tem
w cią gu na stęp ne go ro ku i przed sta wić ma -
te riał (uwzględ nia ją cy uwa gi człon ków) pod -
czas na stęp ne go WZCS

11 ma ja 2009 r.
w bu dyn ku KIG przy ul. Trę bac kiej 4 w War -
sza wie, od by ło się spo tka nie z Pre zy den tem
EF CA Dr. Pa no sem Pa na go po ulo sem. Spo -
tka nie mia ło na ce lu dys ku sję nad re la cją FI -
DIC – EF CA. Dr Pa na go po ulos przed sta wił
w skró cie cel i dzia łal ność EF CA (sku pia ją -
cej obec nie 28 or ga ni za cji kra jo wych, któ rych
fir my człon kow skie za trud nia ją w su mie ok. mi -
lio na pra cow ni ków i ge ne ru ją po wy żej 100 mi -
liar dów ob ro tów rocz nie). Głów ny przed miot
dzia łal no ści EF CA sta no wią, z jed nej stro ny
pro mo cja bra nży kon sul tin gu in ży nier skie go,
z dru giej ró żne przed się wzię cia (lob bing
przy Ko mi sji Eu ro pej skiej) ma ją ce stwo rzyć
opty mal ne wa run ki funk cjo no wa nia bra nży.
W tym kon tek ście nie ce lo wa wy da je się więc
cał ko wi ta fu zja z FI DIC, któ ry jest or ga ni za -
cją glo bal ną i dla któ re go pro ble my eu ro pej -
skie nie sta no wią prio ry te tu. Dys ku sja bę dzie
kon ty nu owa na na GUM EF CA w czerw -
cu 2009.
Pa nos Pa na go po ulos za pro sił ta kże ze bra -
nych do ak tyw ne go uczest nic twa w pra cach
ko mi sji EF CA, któ re wy pra co wu ją sta no wi -
sko or ga ni za cji w istot nych dla niej kwe -
stiach.

Grażyna
ŁUKA-DOKTORSKA
Dyrektor Biura SI DiR



Sta ły Sąd Po lu bow ny, zwa ny w dal szej czę ści Re -
gu la mi nu „Są dem” lub „Są dem Po lu bow nym”
dzia ła w War sza wie przy Sto wa rzy sze niu In ży nie -
rów Do rad ców i Rze czo znaw ców, zwa nym da lej
SI DiR, ja ko sa mo dziel na jed nost ka or ga ni za cyj na
w za kre sie orzecz nic twa na pod sta wie uchwa ły
Za rzą du SI DiR z dnia 9 kwiet nia 2005 ro ku. Sąd
ten zo stał po wo ła ny dla roz strzy ga nia wła ści wych
dla nie go spo rów po wsta łych w związ ku z re ali -
za cją umów za war tych we dług wzo rów FI DIC, jak
rów nież umów za war tych w wy ni ku prze tar gów
prze pro wa dzo nych zgod nie z obo wią zu ją cym pol -
skim pra wem w za kre sie za mó wień pu blicz nych.

Sto wa rzy sze rze nia
In ży nie rów, 
Do rad ców

i Rze czo znaw ców
(SIDiR) 

ul. Dłu ga 44/50, lok. 101

00-241 War sza wa

tel./fax.: +48 022 826 16 72

tel./fax.:+48 022 826 56 49 

www.sidir.pl

e -ma il: biu ro@si dir.pl 

Wię cej in for ma cji oraz szcze gó ło wy re gu la min
do po bra nia na stro nie Sto wa rzy sze nia www.si dir.pl



Sza now ni Pań stwo,
Sto wa rzy sze nie SI DiR wy łącz ny re pre zen tant FI DIC w Pol sce ma za szczyt
za pro sić Pań stwa do wzię cia udzia łu w no wym cy klu szko leń otwar tych 
po świę co nych pro ble ma ty ce FI DIC:

HAR MO NO GRAM  SZKO LEŃ

� 8–9 lip ca 2009: „Wa run ki Kon trak to we FI DIC”

� 9–10 wrze śnia 2009: „Za rzą dza nie Bu do wą we dług Wa run ków 
Kon trak to wych FI DIC”

� 29–30 wrze śnia 2009 r: Za rzą dza nie Pro jek ta mi Bu dow la ny mi 
w re ali za cji In we sty cji Ce lu Pu blicz ne go”

Szko le nia od bę dą się w go dzi nach 10.00–16.00 i dru gie go dnia 9.00–15.00 w Do mu Tech ni ka NOT
przy uli cy Czac kie go 3/5 w War sza wie. Koszt szko le nia: 1000 zło tych od oso by.

Koszt szko leń obej mu je:
l Ma te ria ły dy dak tycz ne
l Re je stro wa ne w SI DIR za świad cze nie o od by ciu szko le nia
l Cie płe po sił ki
l Prze rwy ka wo we

Ce lem szko leń jest po głę bio ne wpro wa dze nie w te ma ty kę za sad FI DIC po wszech nie sto -
so wa nych w umo wach mię dzy na ro do wych (kon trak tach fi nan so wa nych ze środ ków unij -
nych czy Bank Świa to wy) oraz co raz czę ściej kra jo wych (w szcze gól no ści w ob sza rze
za mó wień pu blicz nych). Pro ble ma ty ka FI DIC na bie ra też szcze gól ne go zna cze nia w świe -
tle przy ję tej 16 li sto pa da 2006 Dy rek ty wy o usłu gach.

Szko le nia skie ro wa ne są
do wszyst kich uczest ni ków pro ce su in we sty cyj ne go!

Na si wy kła dow cy są mię dzy na ro do wy mi eks per ta mi i kon sul tan ta mi FI DIC ma ją ta kże bo ga tą prak ty kę
tre ner ską i pe da go gicz ną.

Nr ewi den cyj ny w re je strze
in sty tu cji szko le nio wych: 2.14.00002/2009

Mo że my ta kże
spe cjal nie przy go to wać

(we dług wy bra nej
pro ble ma ty ki FI DIC)

i prze pro wa dzić szko le nie
w Pań stwa fir mie!

Za rząd SI DiR

Sto wa rzy sze rze nia
In ży nie rów, 
Do rad ców

i Rze czo znaw ców
(SIDiR) 

ul. Dłu ga 44/50, lok. 101

00-241 War sza wa

tel./fax.: +48 022 826 16 72

tel./fax.:+48 022 826 56 49 

www.sidir.pl

e -ma il: biu ro@si dir.pl 

Zgło sze nia pro si my do ko ny wać na kar cie uczest nic twa.
Wzór kar ty znaj dą Pań stwo na na szej stro nie in ter ne to wej: www.si dir.pl


