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Czas bardzo szybko płynie. Ani się 
obejrzeliśmy i znowu mamy przed sobą 
sidirowską konferencję listopadową. To już 
szósta edycja konferencji organizowanej 
przez Stowarzyszenie Inżynierów 
Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR) oraz 
Sąd Arbitrażowy przy Stowarzyszeniu 
Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców 
w Warszawie. Tegoroczna konferencja jest 
jednak wyjątkowa i inna od poprzednich, 
bo objęta została honorowym patronatem 
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 
Ci z Państwa, którzy byli uczestnikami 
zeszłorocznej konferencji, pamiętają 
zapewne olbrzymie zainteresowanie 
zaproponowaną tematyką. Nie inaczej 
będzie – tak sądzę – i w tym roku. I, 
mimo iż wydaje się, że powtarzamy 
ubiegłoroczny program, to jednak 
zapewniam, że tak nie jest. Dlaczego 
po raz kolejny organizujemy konferencję 
dotyczącą waloryzacji i nadzwyczajnej 
zmiany stosunków? Bo temat jest bardzo 
aktualny i coraz dotkliwiej uderza zarówno 
w zamawiających, jak i wykonawców. 

Cały rok dyskutujemy o problemie 
waloryzacji i cały czas nie potrafimy 
wypracować z zamawiającymi schematu 
postępowania dającego stronom 
kontraktów budowlanych szansę na szybkie 
oraz sprawiedliwe zakończenie sporów 
dotyczących waloryzacji i nadzwyczajnych 
wzrostów cen materiałów, robocizny 
i usług. O tym, że sytuacja jest zła, nie 
trzeba nikogo przekonywać. Kierowanie 
spraw do sądów jest na dziś jedyną drogą 
dochodzenia racji, o tym, też chyba 
wszyscy wiedzą. Czy na pewno tak być 
musi?

Podczas konferencji będziemy poszukiwali 
pomysłów na inne – niestandardowe 
podchodzenie do problemu waloryzacji 
toksycznych kontraktów. Nikomu przecież 
nie służy porzucanie kontraktów i ich 
kończenie po terminie i za znacznie wyższe 
wynagrodzenie.

Wzorem roku ubiegłego zaplanowaliśmy 
wystąpienia indywidualne oraz dwie 
debaty. Tematyka obejmuje szczegółowe 
kwestie proceduralne w odniesieniu 
do wymagań przepisów prawa w zakresie 
waloryzacji i nadzwyczajnej zmiany 
stosunków, a także postrzeganie tego 
problemu oczami zamawiających 
i wykonawców.

Wierzę, że konferencja da odpowiedź 
na postawione pytania, a uczestnicy 
posiądą unikatową wiedzę, którą będą 
mogli wykorzystać w praktyce. Choćby 
na temat tego, jak stosować zasadę 
„Rebus sic stantibus”, czy też klauzule 
waloryzacyjne. A także jak dochodzić 
swoich racji przed sądami, skoro już 
do sporów rozstrzyganych przed nimi 
doszło. I jak wyliczać ewentualne koszty 
dodatkowe i poniesione straty, aby 
sędziowie uznali je za zasadne. Wreszcie, 
jak tworzyć poprawne i „bezpieczne” dla 
stron, ale zwłaszcza dla zamawiających 
warunki umowy, by środki publiczne były 
wydatkowane efektywnie i skutecznie, 
co następuje tylko wtedy, gdy cel zostaje 
osiągnięty, a więc gdy inwestycja publiczna 
jest zakończona przy zachowaniu w miarę 
planowanego terminu i budżetu.

Tyle o konferencji, bo nie samą konferencją 
żyjemy. W Stowarzyszeniu dzieje się 
naprawdę dużo – wydaliśmy dwie 
nowe książki FIDIC „buduj” i „projektuj 
i buduj” edycja 2017, tłumaczenie 
Protokół Brytyjskiego Towarzystwa 
Prawa Budowlanego (SCL) w sprawie 
opóźnień i zakłóceń realizacji inwestycji 
budowlanych, na ukończeniu jest druga 
edycja Standardów Realizacji Inwestycji 
SIDiR. Udanie zakończyły się warsztaty dla 
członków SIDiR połączone z wieczorem 
integracyjnym, co przekonało Zarząd 
do kontynuowania tej formy spotkań 
naszego stowarzyszeniowego grona. 
Poszerzamy również naszą ofertę 
szkoleniową. Tak – dzieje się naprawdę 
dużo. 

Zapraszam wszystkich Państwa 
do aktywnego włączenia się w te działania.
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Rejestracja uczestników 09:00 - 09:30

Rok po konferencji „Waloryzacja i nadzwyczajna zmiana 
stosunków - spory o zmianę wynagrodzenia”. Analiza 
stanu bieżącego
Prowadzący: Jacek Bendykowski (SIDiR)

10:00 - 10:30

Finansowe roszczenia związane z czasem realizacji 
zamówienia. Aspekty prawne
Prowadzący:  Tomasz Darowski (SIDiR)

11:00 - 11:30

Przerwa kawowa12:00 - 12:30

Lunch 14:45 - 15:45

Debata
Czy droga sądowa jest jedyną metodą na uratowanie toksycznych 
kontraktów?

• Jak skorzystać z dobrodziejstwa znowelizowanych ustaw 
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, 
o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych;

• Czy zamawiający publiczni mogą być inicjatorem wprowadzenia zmiany 

• Porzucone kontrakty a interes społeczny;
Uczestnicy:
Bogdan Artymowicz (Dyrektor Departamentu Prawnego w Urzędzie 
Zamówień Publicznych)
Honorata Łopianowska (Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego)
Zrinka Perčić (radca prawny)

Jacek Bendykowski – Moderator
Udział: uczestnicy konferencji

13:15 - 14:45

Otwarcie konferencji
Prowadzący: Tomasz Skoczyński (SIDiR), Tomasz Latawiec (SIDiR)

09:30

Pozafinansowe roszczenia związane z czasem realizacji 
zamówienia. Aspekty prawne

Prowadzący: Tomasz Skoczyński (SIDiR)

10:30 - 11:00

Referat wprowadzający: Nowa ustawa Prawo zamówień 
publicznych a nadzwyczajna zmiana stosunków

Prowadzący: Hubert Nowak (Prezes Urzędu Zamówień Publicznych)

09:30 - 10:00

Sposoby określenia roszczeń pozafinansowych oraz 
wyliczenia roszczeń finansowych

Prowadzący: Michał Skorupski (SIDiR)

11:30 - 12:00

Obrona zamawiającego /inwestora przed roszczeniami 
wykonawców

Prowadzący: Jakub Troszyński (radca prawny)

12:30 - 13:15

Sądowe dochodzenie roszczeń o waloryzację kontraktów 
z lat 2015-2017  – mity, fakty i realne perspektywy
Prowadzący: Przemysław Drapała (prof. radca prawny)

15:54 - 16:15

-
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Poranna kawa 09:00 - 09:30

Sposoby wyliczenia roszczeń waloryzacyjnych opartych 
na klauzulach waloryzacyjnych
Prowadzący: Michał Lempkowski (SIDiR)

10:00 - 10:30

Jak skutecznie udowodnić nieprzewidywalność
 i nadzwyczajną zmianę stosunków – analiza możliwych 

scenariuszy
Prowadzący: Michał Siejda (SIDiR)

11:00 - 11:30

Wręczenie nagród w Konkursie Young Professionals SIDiR
Prowadzący: Tomasz Latawiec (SIDiR), Grzegorz Piskorz (SIDiR)

14:00 - 14:15

Lunch 14:30

Debata Oksfordzka
1. Zawieranie ugody w sprawach o nadzwyczajną zmianę stosunków jest 

najprostszym sposobem zapobiegania sporom.

2. Brak zgody zamawiającego na waloryzację to sprzeniewierzenie finansów 
publicznych.

3,„Rebus sic stantibus” może być nadzieją dla zamawiających w przypadku 
możliwości porzucenia kontraktów.

Uczestnicy debaty:
Tez tych bronić będzie ze strony Wykonawców: Iwona Zielińska (SIDiR)

Przeciwny tym tezom będzie ze strony Zamawiających: Paweł Rychel
Moderator: Tomasz Skoczyński (SIDiR)

Udział: uczestnicy konferencji

12:00 - 13:30

Dochodzenie roszczeń na podstawie klauzuli 
waloryzacyjnej. Aspekty prawne
Prowadzący: Jarosław Jerzykowski (SIDiR)

09:30 - 10:00

Dochodzenie roszczeń waloryzacyjnych na podstawie 
art. 3571 Kc (rebus sic stantibus). Aspekty prawne
Prowadzący: Rafał Morek (SIDiR)

10:30 - 11:00

11:30 - 12:00 Przerwa kawowa

ArchDesk - narzędzie do zarządzania kontraktami
Prowadzący: Andrzej Poradzisz (Archdesk)

13:30 - 14:00

Dyskusja / Podsumowanie Konferencji
Prowadzący: Tomasz Skoczyński (SIDiR)

14:15 - 14:30

2019-11-26

2019-11-25
cd

Działania zamawiających i wykonawców w trakcie 
realizacji kontraktów w czasach występowania 

nadzwyczajnych zmian stosunków
Prowadzący: Andrzej Grabiec (SIDiR)

16:15 - 16:45 

Spory między uczestnikami procesu inwestycyjnego. 
Ubezpieczeniowe mechanizmy obronne

Prowadzący: Grzegorz Romanowicz (STBU)

17:15 - 17:30  

Praktyczny aspekt procedury roszczeniowej w zamówieniu 
publicznym – czy i kiedy dochodzić roszczenia
Prowadzący: Piotr Skrzypczak (SIDiR)

16:45 - 17:15

Podsumowanie pierwszego dnia konferencji
Prowadzący: Tomasz Latawiec (SIDiR)

17:30 - 17:35

Uroczysta kolacja 19:00
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Zawieszenie Robót a zawieszenie prac

Artykuł dotyczy analizy kontraktowych możliwości zawieszenia prac na etapie poprzedzającym Roboty oraz 
usystematyzowania kontraktowych działań i zasad wstrzymania prac na tym etapie w oparciu o istniejące 
zapisy Warunków Kontraktu w formule „Zaprojektuj i Zbuduj”. Celem artykułu jest wskazanie, że odpowiednio 

przeprowadzone polecenie zawieszenia prac stanowi element zarządzania kontraktem i służy również redukcji 
kosztu opóźnień w przypadku, gdy występuje w okresie poprzedzającym Roboty.

W ciągu ostatnich kilku lat w zamówieniach 
publicznych dominują kontrakty oparte 
na formule „Zaprojektuj i Zbuduj” lub 
jej hybrydach pod nazwą „Optymalizuj 
i Zbuduj” według warunków kontraktu 
bazujących zarówno na żółtej (Projektuj 
i Zbuduj) jak i czerwonej (Zbuduj) księdze 
FIDIC.

Wstrzymanie Robót – powody

W trakcie Kontraktu nierzadko występuje 
konieczność podjęcia decyzji dotyczącej 
wydania polecenia wstrzymania Robót. 
W świetle Warunków Kontraktu nie jest 
konieczne podanie przyczyny zawieszenia 
prac przez Inżyniera, co nie zwalnia 
jednak z odpowiedzialności i konsekwencji 
zawieszenia Robót przez stronę 
odpowiedzialną za to wstrzymanie. W istocie 
sam brak podania powodu zawieszenia, 
o ile nie powoduje negatywnych skutków 
dla Wykonawcy, nie ma znaczenia dla 
procedur kontraktowych, choć może mieć 
znaczenie w relacjach pomiędzy stronami 
i budowaniu wzajemnego (braku) zaufania.

Wstrzymanie Robót w trybie 
kontraktowym nie jest, wbrew pozorom, 
zdarzeniem wyjątkowym. Najczęściej 
wynika z następujących powodów:

 - decyzji lub postanowień 
administracyjnych (np. zmiany 
warunków pozwolenia na budowę 
na części lub całości inwestycji),

 - zapewnienia bezpieczeństwa w wyniku 
wystąpienia określonego zdarzenia 
(np. zalanie placu budowy w wyniku 
powodzi),

 - zmniejszenia kosztów w przypadku, 
gdy planowana jest zmiana, a Roboty 
dla rozwiązania pierwotnego trwałyby 
nadal, (np. w wyniku decyzji Inwestora 
o zmianie konstrukcji obiektu w trakcie 
jego budowy).

Warunki Kontraktu regulują zasady 
Wstrzymania Robót w subklauzulach od 8.8 
do 8.12 Warunków Kontraktu dla „Zbuduj” 
oraz „Projektuj i Zbuduj”, i tu uwaga, są 
takie same.

Niezależnie jednak od przyczyn zawieszenia 
Robót, powodem jest zawsze minimalizacja 
strat. Dlatego decyzja o zawieszeniu 
Robót powinna być konkretna w zakresie 
rzeczowym i czasowym oraz wydana 
w sposób nie budzący wątpliwości.

Wstrzymanie Robót w formule „Zbuduj”

W przypadku formuły „Zbuduj” okres 
pomiędzy obustronnym podpisaniem 
umowy przez Strony a rozpoczęciem 
Robót jest zazwyczaj krótki, a potrzeba 
wstrzymania Robót odbywa się zawsze 
na etapie Robót, ponieważ nie ma innego 
etapu poprzedzającego.

Dla etapu prowadzenia Robót, zasady 
ich zawieszenia określone w Warunkach 
Kontraktu nie budzą wątpliwości. 
Wskazują strony postępowania, podział 
odpowiedzialności oraz terminy 
poszczególnych czynności w zależności 
od przypadku. Wspierające zapisy 
Kontraktu są również przepisy prawa 
budowlanego:

Zbigniew Walczak

Realizacja inwestycji

6 Biuletyn Konsultant 53 • Listopad 2019



 - art. 21 ust. 2) określający prawa 
Projektanta,

 - art. 22. Ust. 4) i 5) dotyczące 
podstawowych obowiązków 
kierownika budowy oraz,

 - art. 26. Ust. 2) dotyczące uprawniań 
Inspektora nadzoru inwestorskiego 
(Inspektor nadzoru nie ma jednak 
uprawnienia do samodzielnego podjęcia 
decyzji o wstrzymaniu robót).

 - Dodatkowo, w szczególnych 
przypadkach, o wstrzymaniu Robót 
może zadecydować organ nadzoru 
budowlanego w drodze postanowienia, 
zgodnie z art. 50 ustawy prawo 
budowlane.

Praktyka w zakresie Polecenia zawieszenia 
Robót w trybie kontraktowym stanowi 
odrębny temat i nie jest przedmiotem 
niniejszego artykułu.

Wstrzymanie Robót w formule 
„Zaprojektuj i Zbuduj”

Dla formuły „Zaprojektuj i Zbuduj” dla 
etapu Robót zagadnienie zasad ich 
wstrzymania jest identyczne jak w formule 
„Zbuduj”. Natomiast etap poprzedzający 
Roboty stanowi największą niewiadomą 
w odniesieniu do czasu jego trwania, 
a możliwość wpływu Wykonawcy 
na jego skrócenie jest bardzo ograniczona 
i sprowadza się co najwyżej do działań 
technicznych np. osobistego przewożenia 
i doręczania korespondencji zamiast 
wysyłki pocztą tradycyjną.

Wobec braku narzędzi w postaci 
określonych w Warunków Kontraktu 
procedur w przedmiotowym zakresie dla 
etapu projektowania, pole interpretacji 
zdarzeń występujących przed budową 
jest szerokie a rozbieżności w ocenie 
okoliczności prowadzą zwykle do sporu.

Oczywiście nie jest intencją Warunków 
Kontraktu wskazywać metody 
doprowadzania do zawieszenia prac. 
Warunki FIDIC są jednak dokumentem 
uniwersalnym i tak jak w innych przypadkach 
spraw trudnych, zdefiniowanie procedur 
na okoliczność wstrzymania prac przed 
etapem Robót pozwoli na uniknięcie lub 
ograniczenie zakresu sporu. Dodatkowo, 
jak wspomniano wcześniej, powodem 
zawieszenia jest zawsze zmniejszenie 
skutków zdarzeń w porównaniu z brakiem 
działania i kontynuacją prac.

Konieczność zawieszenia prac przed 
etapem Robót.

Ustawa Prawo budowlane w art. 1. 
normuje m.in. działalność obejmującą 
sprawy projektowania, budowy, utrzymania 
i rozbiórki obiektów budowlanych. 
W odniesieniu do projektowania nie 
normuje jednak zasad określających 
możliwość wstrzymania prac 
projektowych. Trudno zresztą byłoby taki 
standard racjonalnie ustalić. Tym samym 
nie ma w zakresie prac poprzedzających 
budowę regulacji dotyczących 
projektowania, poza wskazaniem w Art. 
18. 1. obowiązków inwestora, do których 
należy w szczególności „zapewnienie 

opracowania projektu budowlanego 
i stosownie do potrzeb, innych projektów”.

W zakresie konsekwencji zdarzeń 
wpływających na Czas na Ukończenie 
oraz dodatkową płatność w okresie 
poprzedzającym Roboty, jedną z niewielu 
klauzul wskazujących możliwości działań 
jest Subklauzula 1.13 Warunków Ogólnych 
Kontraktu. Określa ona zobowiązanie 
Zamawiającego, który będzie posiadał 
(lub uzyska) pozwolenia opisane 
w Wymaganiach Zamawiającego, 
oraz określa konsekwencje uchybień 
w tym względzie: „Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy odszkodowanie i przejmie 
od niego odpowiedzialność materialną, 
w związku z konsekwencjami jakiegokolwiek 
zaniedbania w tym względzie”.

W zakresie Przedłużenia Czasu 
na Ukończenie uprawnienia Wykonawcy 
do takowego określa, z uwzględnieniem 
Subklauzuli 20.1, Subklauzula 8.4 
lit. (e), wskazując jako podstawę: 
„jakiekolwiek opóźnienie, utrudnienie 
lub uniemożliwienie, spowodowane przez 
Zamawiającego…”.

Drugim powodem przedłużenia 
Kontraktu na etapie projektowania 
są warunki opisane w Subklauzuli 
8.5 [Opóźnienia spowodowane przez 
władze]. Udowodnienie opóźnienia 
z powodów opisanych w tejże klauzuli 
wymaga wejścia Wykonawcy w otwarty 
konflikt z władzami państwowymi i/lub 
samorządowymi na etapie poprzedzającym 
Roboty a następnie procedury uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie.

Realizacja inwestycji
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Nietrudno się domyślić, że Wykonawca 
wobec powstałej trudnej dla niego sytuacji 
związanej ze wstrzymaniem prac nie 
będzie poszukiwał kolejnego pola konfliktu, 
tym razem z władzami.

W obu opisanych przypadkach sytuacja nie 
jest jednak korzystna również dla Inżyniera 
i Zamawiającego. Powszechną praktyką 
jest udzielanie przez Zamawiającego/
Inwestora pełnomocnictwa dla 
Przedstawiciela Wykonawcy w celu 
zobowiązania Wykonawcy do uzyskania 
wszelkich uzgodnień i pozwoleń. 
Nadanie takich regulacji w Warunkach 
Szczególnych Kontraktu, nie zwalnia jednak 
Zamawiającego z obowiązków dostarczenia 
pozwoleń określonych w Wymaganiach 
określonych w Subklauzuli 1.13 [Zgodność 
z prawami]. Nie zwalnia również 
z efektów braku współpracy z władzami 
(konsekwencje Subklauzuli 8.5). Wejście 
na drogę konfliktu z władzami przez 
Wykonawcę (działającego na podstawie 
pełnomocnictwa Zamawiającego) może 
mieć długofalowe konsekwencje dla 
Zamawiającego poprzez przeniesienie 
skutków na okres eksploatacji – długo 
po zakończeniu Kontraktu.

Wnioski

Podczas procesu projektowania 
i pozyskiwania uzgodnień oraz pozwoleń 
administracyjnych może dojść do sytuacji, 
których nie przewidziano podczas 
przygotowania Kontraktu lub wystąpiły 
warunki odmienne od zakładanych.

W formule „Zbuduj” Subklauzula 1.13 
[Zgodność z prawami] określa głównie 
odpowiedzialność Zamawiającego 
za konsekwencje wad w dokumentach, 
które będzie posiadał (lub uzyska). 
W formule „Zaprojektuj i Zbuduj” 
zakres konsekwencji rozszerza się 
o proces uzyskania stosownych pozwoleń. 
Wszelkie zawirowania na tym etapie 
powodują wstrzymanie części lub całego 
procesu projektowania oraz czynności 
poprzedzających Roboty. Skutki nimi 
wywołane skłaniają do wniosku, że 
mechanizmy określone w Subklauzulach 
8.8 – do 8.12 równie dobrze określają 
w formule „Zaprojektuj i Zbuduj” zasady dla 
etapu Robót jak również je poprzedzające. 

Należałoby zatem rozważyć kreowanie 
Szczególnych Warunków Kontraktu 
w celu rozszerzenia na cały czas trwania 
Kontraktu zastosowanie powyższych 
klauzul o „prace i Roboty”, a nie wyłącznie 
do okresu Robót.

Dlatego warto rozważyć wprowadzenie 
w Warunkach Szczególnych Kontraktów 
realizowanych w formule „Zaprojektuj 
i Zbuduj” korekty w Subklauzulach od 8.8 
do 8.12 zapisu, że dotyczą one nie tylko 
Robót lecz „prac i Robót”, gdzie słowo 
„prace” oznacza wszelkie czynności 
w trakcie Kontraktu, nie będące Robotami, 
a wymagane do rozpoczęcia, prowadzenia 
i zakończenia Kontraktu.

Powyższe w szczególności umożliwi:

 - ujednolicenie zasad przedłużenia 
Czasu na Ukończenie w okresie 
poprzedzającym Roboty, jeśli wystąpi, 
w oparciu o sprawdzone standardy dla 
Robót,

 - określenie spójnych i akceptowanych 
dla uczestników Kontraktu zasad 
udzielenia płatności w przypadku 
wstrzymania zarówno prac jak i Robót,

 - określenie procedur, zasad 
i terminów w zakresie wstrzymania 
prac nie będących Robotami, w tym 
jednoznaczne przypisanie stronom 
postępowania określonych funkcji.

Szczególnie istotnymi elementami 
w procedurze wstrzymania prac na etapie 
poprzedzającym Roboty są konsekwencje 
finansowe oraz prawne i organizacyjne. 
Koszty opóźnienia inwestycji 
w wyniku wstrzymania prac na etapie 
poprzedzającym Roboty w stosunku 
do kosztów związanych ryzykiem 
przeniesienia wstrzymania na czas Robót 
jest niewspółmiernie niższy. Kolejnym 
ryzykiem, w przypadku forsowania 
postępu projektowania i uzyskania decyzji 
o pozwoleniu na budowę może być 
udzielenie wadliwych bądź niekompletnych 
pozwoleń, decyzji administracyjnych 
i/lub konieczność korekty projektów. 
W przypadku przeniesienia 
zdiagnozowanych problemów na okres 
Robót, dochodzi ponadto do zwiększenie 

ilości podmiotów zaangażowanych 
bezpośrednio w procedurę zawieszenia 
np. podwykonawców. Biorąc pod uwagę 
bardziej nieobliczalne konsekwencje dla 
Kontraktów realizowanych w formule 
„Zaprojektuj i Zbuduj” niż w formule 
„Zbuduj” wynikające z większego wachlarza 
„niespodzianek” na etapie projektowania, 
warto podjąć decyzję o zawieszeniu 
prac w okresie poprzedzającym Roboty 
i rozwiązaniu problemów we wczesnej 
fazie, niż czekać, aż prawdopodobne 
pojawienie się problemów stanie się równie 
pewne, co bardziej kosztowne.

Procedura wskazana w Subklauzulach 8.8 
– 8.12 ma również istotną cechę, dzięki 
której relacje pomiędzy uczestnikami 
Kontraktu nie prowadzą do konfrontacji 
w odróżnieniu do opisanych powyżej 
działań na podstawie Subklauzul 1.13. 
i 8.5. Mianowicie Subklauzule 8.8 – 8.12 
w nieznacznym stopniu nakładają potrzebę 
wskazania winnych konkretnej sytuacji 
powodującej zawieszenie, a główny 
nacisk kładą na procedury i podział zadań 
uczestników Kontraktu.

Jak wykazano powyżej, na podstawie 
istniejących, uniwersalnych zapisów 
kontraktowych możliwe jest prowadzenie 
Kontraktu i odpowiednie działanie 
w przypadku zajścia różnych nietypowych 
zdarzeń. Jednak w uwagi na, wcale nie 
tak rzadkie, przypadki konieczności 
wstrzymania prac na etapie poprzedzającym 
Roboty, warto rozważyć stosowanie 
powyższych zapisów regulacyjnych 
w Warunkach Szczególnych Kontraktów 
opartych na „żółtym” FIDiC’u umożliwiając 
zastosowanie Subklauzul 8.8 – 8.12 dla 
okresu obejmującego cały Kontrakt.

Zbigniew Walczak

Inżynier 
Członek SIDiR

Realizacja inwestycji
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Waloryzacja Kontraktów. Dla kogo?
Waloryzacja według GDDKiA

W styczniu tego roku GDDKiA oznajmiła, 
że od 21 stycznia obowiązuje „nowy” 
mechanizm waloryzacji kontraktów 
opierający się o „koszyk waloryzacji”. Nowe 
zasady waloryzacji mają być lekarstwem 
na nieadekwatność dotychczasowych 
zasad waloryzacji.

I tu pierwsza moja wątpliwość. 
Co oznaczają „dotychczasowe zasady 
waloryzacji”? Według mojej wiedzy 
dotychczas żadnych zasad waloryzacji, 
przynajmniej w kontraktach „drogowych” 
nie stosowano.1

Stąd przecież problemy wszystkich 
niemal firm wykonawczych, które 
zawierając kontrakty w latach 2015, 2016, 
2017 i częściowo 2018 nie przewidziały 
drastycznego wzrostu cen wielu 
czynników wpływających na koszt 
wykonania kontraktów budowlanych. Tych 
problemów „nowe” zasady waloryzacji 
na pewno nie rozwiążą. Trzeba się liczyć 
z odstępowaniem od kontraktów przez 
Wykonawców oraz sporą falą procesów 
sądowych o zwiększenie wynagrodzenia 
wykonawcy w oparciu o tzw. klauzule 
rebus sic stantibus. Bez wątpienia nie 
wpłynie to korzystnie na rynek zamówień 
publicznych. Wykonawcy będą karani 
za niedokończenie kontraktów, inni będą 
ogłaszać upadłość a kontrakty będą 
kończone przez innych wykonawców 
za znacznie większe pieniądze i w istotnie 
późniejszych terminach.

1  To co proponowała GDDKiA w latach 
ubiegłych trudno nazwać zasadami waloryza-
cji, co zresztą bardzo dobitnie pokazuje obecna 
sytuacja.

To dla tych właśnie kontraktów należało 
opracować zasady pozwalające dokończyć 
je jak najmniejszym kosztem przez 
dotychczasowych wykonawców. Zasady, 
które zamawiającym pozwolą legalnie 
pokryć (zapłacić) faktyczną wartość robót 
a wykonawcom dokończyć je w terminie 
bez ponoszenia strat.

Nie przekonują mnie tu stwierdzenia, że 
byłoby to nieuczciwe wobec oferentów, 
którzy startowali w przetargach, ale 
ich nie wygrali bo zaoferowali wyższe 
ceny. Mało prawdopodobne jest by ceny 
innych oferentów były wyższe tylko 
dlatego, że realniej ocenili ryzyka, w tym 
ryzyko inflacji. Gdybyśmy przyjrzeli się 
dokładnie tym przetargom, trudno 
będzie znaleźć ofertę, która odbiegałaby 
tak znacznie od pozostałych, żeby z całą 
stanowczością stwierdzić, że jest ofertą 
uwzględniającą inflację na poziomie 
takim, jaki odpowiadałby jej faktycznemu 
poziomowi. Można więc z dużym 
prawdopodobieństwem przyjąć, że żaden 
z oferentów nie był wówczas w stanie 
przewidzieć faktycznego poziomu inflacji 
i uwzględnić go w swojej ofercie, 
co wprost prowadzi do wniosku, że 
rewaloryzacja toczących się kontraktów 
nie prowadziłaby do „poszkodowania” 
innych oferentów.

Drugim argumentem przemawiającym 
za waloryzacją toczących się kontraktów 
jest to, że w przypadku osiągnięcia 
porozumienia stron koszty związane 
z kończeniem kontraktów będą niższe.

Dlaczego?

 - Wykonawcy zagrożeni 
z jednej strony stratami 

w wyniku realizacji kontraktów 
według niezwaloryzowanych cen 
a z drugiej karami umownymi, skłonni 
będą zapewne do pogodzenia się 
ze stratami nieprzewyższającymi kar 
umownych i kontynuowania prac.

 - W przypadku, gdy wykonawca 
zdecyduje się kontynuować kontrakt, 
na przykład aby uniknąć wykluczenia 
z ubiegania się o zamówienia 
publiczne, będą sądownie dochodzić 
wzrostu wynagrodzenia na bazie 
klauzul rebus sic stantibus. Można 
z dużym prawdopodobieństwem 
przyjąć, że sądy będą rozstrzygać 
na korzyść wykonawców.

Ugoda pozwoli uniknąć co najmniej 
kosztów wieloletnich (prawdopodobnie) 
procesów sądowych oraz ryzyka upadku 
firmy wykonawcy.

 - Jeżeli Wykonawca stwierdzi 
(a wykonawcy bez wątpienia umieją 
liczyć), że straty związane z inflacją 
przekroczą akceptowalne straty 
z kontraktu, po prostu od kontraktu 
odstąpią.

W takim przypadku ugoda stron 
spowoduje, że nie trzeba będzie ogłaszać 
nowego postępowania na dokończenie 
prac (koszty procedury przetargowej 
nie są tak małe, by można je pomijać), 
ponosić zwiększonych znacznie kosztów 
dokończenia robót (nowy wykonawca 
bez wątpienia doliczy sobie do ceny 
oferty ryzyka związane z koniecznością 
przyjęcia odpowiedzialności za wcześniej 
zrealizowaną część prac, zwiększone 
koszty obsługi gwarancyjnej itp.), 
ponosić dodatkowych kosztów obsługi 
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inwestycyjnej związanej z przedłużonym 
okresem realizacji robót (Inżynier 
Kontraktu, nadzór inwestorski itp.) oraz 
obsługi własnej zamawiającego.

Wreszcie przywołać trzeba argument 
związany z terminem ukończenia robót. 
W przypadku, gdy wykonawca zmagał się 
będzie z zakłóconą płynnością finansową 
realizacja kontraktu musi być zakłócona. 
Dotrzymanie kontraktowego terminu 
zakończenia robót będzie co najmniej 
mało prawdopodobne. Znacznie opóźni 
się ukończenie robót w przypadku 
zerwania kontraktu przez wykonawcę 
i konieczności wyboru nowego 
wykonawcy. Koszty z tym związane, 
to nie tylko koszty czysto finansowe, 
ale również znaczące koszty społeczne, 
gospodarcze itp.

Ten temat nadal pozostaje nierozwiązany 
i nie bardzo widać perspektywy jego 
rozwiązania. Czyżbyśmy znowu byli 
skazani na sądy?

Wracając do sedna sprawy, GDDKiA 
ogłosiła, że waloryzacja odbywać się 
będzie według następujących zasad:

 - waloryzacja dotyczyć będzie 
kontraktów trwających ponad 12 
miesięcy,

 - waloryzacja dotyczyć będzie zarówno 
wykonawców, jak i podwykonawców,

 - waloryzacja uwzględniana będzie 
w comiesięcznych rozliczeniach 
w oparciu o zmianę wartości „koszyka 
waloryzacyjnego”,

 - podział ryzyka (inflacji) 50/50 
zamawiający i wykonawca.

Koszyk waloryzacji ustalono następująco:

1. dla dróg o nawierzchni bitumicznej:

a. 50% wartość stała 
(w założeniu prawdopodobnie 
mający odpowiadać założonemu 
50% udziałowi wykonawcy 
w ryzyku inflacji),

b. 4% – kruszywo,
c. 3% – stal,
d. 8% – asfalt,
e. 4% – cement,
f. 5% – robocizna,
g. 6% – paliwo,
h. 20% – cpi (consumer price index 

= wskaźnik cen towarów i usług 
konsumpcyjnych).

2. dla dróg o nawierzchni betonowej:
a. 50% wartość stała,
b. 4% – kruszywo,
c. 3% – stal,
d. 2% – asfalt,
e. 7% – cement,
f. 4% – robocizna,
g. 7% – paliwo,
h. 23% – cpi.

Wskazane zasady, a w szczególności 
wartości koszyków waloryzacji 
dotyczyć mają wszystkich nowych 
kontraktów drogowych. Czynniki 
wpływające na waloryzację obliczane 
być mają na podstawie wskaźników 
makroekonomicznych publikowanych 
przez GUS. GDDKiA ogranicza 
jednocześnie maksymalną wysokość 
waloryzacji do +/- 5% Zaakceptowanej 
Kwoty Kontraktowej.

Wskaźniki cen ustalane będą w oparciu 
o publikowane przez Prezesa GUS 
wskaźniki:

 - R (robocizna) – Przeciętne 
wynagrodzenia miesięczne brutto 
w sektorze przedsiębiorstw – budowa 
obiektów inżynierii lądowej i wodnej,

 - CPI – ceny towarów i usług 
konsumpcyjnych,

 - P (paliwo) – brykiety i podobne paliwa 
stałe z węgla i torfu oraz produkty 
rafinacji ropy naftowej (symbol 19.2),

 - C (cement) – cement, wapno i gips 
(symbol 23.5),

 - A (asfalt) – produkty górnictwa 
i wydobywania, gdzie indziej 
niesklasyfikowanych (symbol 08.9),

 - S (stal) – żeliwa, stal i żelazostopy 
(symbol 24.1),

 - K (kruszywo) kamień, piasek i gliny 
(symbol 08.1),

Przykładową subklauzulę „waloryzacyjną” 
warunków szczególnych – Subklauzula 
13.8 [Korekty wynikające ze zmian 
kosztu] ” znaleźć można pod adresem: 
ht t p s ://w w w. gdd k i a . gov.p l/p l/d/
f487d0733a96017cb717437e03bb3543

Za przykładem GDDKiA poszło PKP 
PLK ustalając identyczne zasady 
waloryzacji cen kontraktów. Dla jednego 
z ogłoszonych kontraktów „koszyk 
waloryzacji” obejmuje:

a. 50% – niewaloryzowane,
b. 15% – cpi (CPI),
c. 6% – robocizna (R),
d. 4% – paliwo (P),
e. 1% – cement (C),
f. 9% – stal (S),
g. 13% – kruszywo (K),
h. 2% – miedź (M)

gdzie odpowiednie wskaźniki 
waloryzacyjne (CPI, R, P, C, S i K) ustalane 
są identycznie jak dla kontraktów 
drogowych, a:

 - M (miedź), jako metale szlachetne 
i pozostałe metale nieżelazne (symbol 
24.4).
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Zarówno GDDKiA, jak i PKP PLK 
narzucają warunkami szczególnymi 
także zasady waloryzacji cen dla umów 
podwykonawczych.

Wstawienie zasad waloryzacji 
kontraktów do subklauzuli 13.8 
warunków szczególnych kontraktów 
[Korekty wynikające ze zmian kosztu] 
oraz zastosowanie wzoru dla wyliczenia 
współczynnika waloryzacji podobnego, 
jak wzór wskazany w warunkach 
kontraktowych FIDIC sugerują, że 
waloryzacja kontraktów zaproponowana 
przez GDDKiA tożsama jest z tą opisaną 
w WK FIDIC.

Czy tak jest naprawdę?

Waloryzacja według Warunków FIDIC

Zasady waloryzacji

Warunki Kontraktowe FIDIC (wydanie 
z 1999 r.) w subklauzuli 13.8 [Korekty 
uwzględniające zmiany Kosztu] wskazują, 
że Cena Kontraktowa winna być 
korygowana (waloryzowana) w każdym 
Przejściowym Świadectwie Płatności 
o współczynnik Pn wyliczany według 
ogólnego wzoru:

gdzie „a” jest współczynnikiem 
odzwierciedlającym część płatności 
kontraktowych niepodlegającą korekcie, 
„b”, „c” i „d” to współczynniki (wagi) 
odpowiadające szacunkowemu udziałowi 
każdego składnika kosztu wykonywania 
Robót, zaś „L”, „E” i „M” są wskaźnikami 
kosztów lub cenami odniesienia 
aktualnymi (indeks „n”) i porównawczymi 
(indeks „0”). Warunki FIDIC zakładają, 
że wskaźniki kosztów (ceny odniesienia) 
winny być ustalone według stanu na Datę 
Odniesienia (datę poprzedzającą o 28 
dni ostateczny termin składania Ofert), 
zaś aktualny wskaźnik kosztów ustalony 
na dzień poprzedzający o 49 dni ostatni 
dzień okresu, do którego odnosi się 
korygowane Świadectwo Płatności.

Można domniemywać (bo tego 
w Warunkach FIDIC wprost nie napisano), 
że nieprzypadkowo wskaźniki kosztów 
oznaczono literami „L”, „E” i „M”. 
Ma to wskazywać, że wskaźniki winno 
się ustalić dla robocizny (L » labor), pracy 
sprzętu (E » equipment) oraz materiałów 
(M » materials).

Dlaczego takie, a nie inne terminy 
wskazane dla ustalenia wskaźników cen:

 - 28 dni przed ostatecznym 
terminem składania Ofert dla 
ustalenia wskaźników odniesienia 
– założono, że wykonawca opiera 
ofertę na możliwie najbardziej 
aktualnych dostępnych wskaźnikach 
cen. Mało prawdopodobne jest 
by wykonawca był w stanie uzyskać 
bardziej aktualne wskaźniki (bądź 
z dostępnych informacji cenowych, 
bądź to z własnych analiz rynku) 
i uwzględnić je w obliczeniu ceny 
oferty,

 - 49 dni przed ostatnim dniem okresu, 
do którego odnosi się korygowane 
Świadectwo Płatności – każdy 
prawidłowo planujący wykonawca 
zapewnia sobie zasoby niezbędne 
do wykonania robót tak, aby 
z jednej strony zapewnić sobie 
dostępność wszystkich zasobów 
na czas rozpoczęcia odnośnych robót 
uwzględniając potrzebę dostarczenia 
tych zasobów na Teren Budowy, 
konieczność przeprowadzenia 
testów, prób i uzyskania akceptacji 
Inżyniera, a z drugiej strony pominąć 
konieczność ponoszenia kosztów 
magazynowania, przestoju sprzętu 
itp.

W najnowszym wydaniu Warunków 
Kontraktowych FIDIC (wydanie 
z 2017 r.) subklauzula waloryzacyjna 
[Korekty uwzględniające zmiany 
Kosztu] nosi numer 13.7 (w wydaniu 
tym zrezygnowano z wcześniejszej 
subklauzuli 13.4 [Zapłata w walutach 
Kontraktu]) i nie wskazuje już wprost 
zasad korygowania kosztów. Podano 
w tej klauzuli jedynie, że „kwoty należne 
Wykonawcy zostaną skorygowane 
o podwyżki lub spadki kosztów robocizny, 
dóbr i innych nakładów do robót poprzez 
dodanie lub odliczenie kwot obliczonych 
zgodnie z planem lub indeksacją kosztów 
zawartymi w Kontrakcie” (tłumaczenie 
własne angielskiej wersji warunków). 
W uwagach do opracowania warunków 
szczególnych kontraktów wskazano już 
wzór (zasady) znane z wydania warunków 
kontraktowych z 1999 r.

Jak te zasady zastosować w konkretnym 
kontrakcie?

Analiza kontraktu

Analizując kosztorysy robót budowlanych 
nietrudno zauważyć, że do zasobów 
niezbędnych do wykonania robót 
zastosowanie ma zasada zbliżona do tzw. 
zasady Pareta. W oryginalnym swym 
brzmieniu zasada ta mówi, że krzywa 
koncentracji przechodzi przez punkt (0,8; 
0,2), czyli:

 - 20% klientów przynosi 80% zysków,
 - 20% materiału zajmuje 80% egzaminu,
 - 20% pracowników generuje 80% 

produktów,
 - 20% tekstu pozwala zrozumieć 80% 

treści

itp. (na podstawie Wikipedii).

W kosztorysach robót budowlanych 
niekoniecznie daje się znaleźć aż tak 
rygorystycznie postawione warunki. 
Można jednak stwierdzić, że w zależności 
od rodzaju robót budowlanych, ca 10% 
– 40% zasobów (robocizna materiały 
sprzęt) niezbędnych do wykonania robót 
generuje ca 75% – 95% kosztów tych robót. 
Wystarczy więc określić te zasoby, które 
mają istotny wpływ na koszt (cenę) robót 
i zastosować je we wzorze z warunków 
kontraktowych.

Jak te kluczowe zasoby określić i jakie wagi 
przypisać im w formule waloryzacyjnej?

Najprostszą, ale też najmniej dokładną 
metodą jest oparcie się na doświadczeniu 
konsultantów/ekspertów, którzy na bazie 
własnej wiedzy na temat podobnych 
kontraktów, porównaniu z innymi 
zrealizowanymi podobnymi kontraktami 
itp. określą zarówno które zasoby mają 
istotny wpływ na wartość robót i jakie 
wagi winny być im nadane we wzorze 
na wyliczenie współczynnika waloryzacji.

W Polsce, w kontraktach na roboty 
budowlane realizowanych pod rygorami 
prawa zamówień publicznych wymagane 
jest bezwzględnie sporządzenie 
kosztorysu inwestorskiego. Oczywiście 
kosztorys inwestorski nie może być 
traktowany, jako określający wartość 
robót budowlanych, jednak bezsprzecznie 
może posłużyć do w miarę dokładnego 
określenia niezbędnych do wykonania 
robót zasobów mających istotny wpływ 
na wartość robót, a także na ich udział 
(wagę) w cenie kontraktowej.

Najbardziej zbliżone do rzeczywistości 
dane na temat zasobów mających istotny 
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wpływ na wartość robót oraz wag, jakie 
należałoby tym zasobom nadać dla 
wyliczenia współczynnika waloryzacji 
uzyskać można analizując kosztorys 
szczegółowy robót.

W przypadku kontraktów typu „projektuj 
i buduj” pozostaje raczej oparcie się 
na doświadczeniu konsultantów/
ekspertów.

Wydaje się rozsądnym powierzenie 
określenia istotnych (z punktu widzenia 
waloryzacji kontraktów) zasobów i ich wag 
służących do wyliczenia współczynnika 
waloryzacji doświadczonym 
kosztorysantom, rzeczoznawcom 
kosztorysowym.

A ceny poszczególnych zasobów? 
Praktycznie w każdym kraju znaleźć 
można wydawnictwa publikujące aktualne 
ceny czynników produkcji budowlanej. 
W Polsce są to dla przykładu informacje 
o cenach „Sekocenbud”, „BISTYP”, „Polcen” 
i inne. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że 
niekoniecznie informacje publikowane 
w tych wydawnictwach odpowiadają 
rzeczywistym cenom płaconym przez 
wykonawców. Jednak bez wątpienia 
dość dokładnie oddają względny wzrost 
lub spadek cen (najczęściej w układzie 
kwartalnym).

Przykład

Jako przykład zastosowania waloryzacji 
wynikającej ze zmian kosztu liczonej 
według subklauzuli 13.9 warunków 
kontraktu podać można waloryzację, jaka 
stosowana była na jednym z kontraktów 
„przeciwpowodziowych” realizowanych 
w Polsce. Kontrakt ten realizowany był 
na zasadach wynikających z procedur 
Banku Światowego.

Na podstawie analizy kontraktu uznano, 
że istotne, dla całkowitego kosztu 
realizacji robót, znaczenie mają koszty 
następujących zasobów:

 - robocizny
 - betonu towarowego
 - kruszywa kamiennego i kamienia 

hydrotechnicznego
 - kruszywa naturalnego
 - stali kształtowej i zbrojeniowej
 - wyrobów i konstrukcji stalowych
 - materiałów izolacyjnych i geowłókniny 

oraz
 - paliwa

Jako źródło cen jednostkowych tych 
zasobów przyjęto informacje cenowe 
publikowane przez wydawnictwo 
Promocja nazywane „Sekocenbud”. 
Odpowiednio były to:

 - dla robocizny – symbol 999 – 
robocizna dla robót inżynieryjnych

 - dla betonu towarowego – symbol 
2370608 – beton zwykły C25/30 (B-
30)

 - dla kruszyw kamiennych i kamienia 
hydrotechnicznego – symbol 1600602

 - tłuczeń, kamień łamany sortowany 
o uziarnieniu 31,5 – 63 mm

 - dla kruszywa naturalnego – symbol 
1602011 – pospółka o uziarnieniu 
0‒31,5

 - dla stali kształtowej i zbrojeniowej 
– symbol 1100516 – kształtowniki 
walcowane – grodzice St3S G 62

 - dla wyrobów i konstrukcji stalowych 
– symbol 1365098 – elementy 
konstrukcyjne stalowe różne dla 
budownictwa przemysłowego

 - dla materiałów izolacyjnych 
i geowłókniny – symbol  3905040 
– geowłóknina o wytrzymałości 
na rozciąganie 25‒35 kN/m

 - dla paliwa – symbol 1020302 – olej 
napędowy do silników luzem

W przypadku tego kontraktu wagę 
poszczególnych zasobów określał 
wykonawca w ofercie, przy czym wagę „a” 
reprezentującą niewaloryzowaną część 
ceny kontraktowej określono na 0,10.

Wybrany do realizowania kontraktu 
wykonawca wskazał następujące wagi:

„b” (dla robocizny) = 0,25
„c” (dla betonu) = 0,05
„d” (dla kruszywa kamiennego) = 0,10
„e” (dla kruszywa naturalnego) = 0,25
„f” (dla stali) = 0,02
„g” (dla wyrobów i konstrukcji) = 0,08
„h” (dla materiałów izolacyjnych) = 0,05
„i” (dla paliwa) = 0,10

wskaźnik waloryzacji wyliczony za okres 
sierpień 2018 r. (okres bazowy: grudzień 
2016 r.) wyniósł 1,0551 co oznacza, że 
wynagrodzenie wykonawcy za roboty 
zrealizowane w sierpniu 2018 r. zostało 
powiększone o 5,51%.

Dla porównania, w innym tego typu 
kontrakcie, wynagrodzenie wykonawcy 
za miesiąc lipiec 2016 r. (okres bazowy: 
wrzesień 2012 r.) zwaloryzowano 
wskaźnikiem 0,9320, a więc zmniejszone 
zostało o 6,80%.

Jakich efektów waloryzacji można się 
spodziewać na kontraktach drogowych 
i kolejowych przy zasadach określonych 
przez GDDKiA?

Uwagi do zasad waloryzacji GDDKiA

Koszyk waloryzacji

Dla przypomnienia koszyk waloryzacji 
ustalony przez GDDKiA ma następujący 
kształt:

3. dla dróg o nawierzchni bitumicznej:

a. 50% wartość stała 
(w założeniu prawdopodobnie 
mająca odpowiadać założonemu 
50% udziałowi wykonawcy 
w ryzyku inflacji),

b. 4% – kruszywo,
c. 3% – stal,
d. 8% – asfalt,
e. 4% – cement,
f. 5% – robocizna,
g. 6% – paliwo,
h. 20% – cpi (consumer price index 

= wskaźnik cen towarów i usług 
konsumpcyjnych).

4. dla dróg o nawierzchni betonowej:

a. 50% wartość stała,
b. 4% – kruszywo,
c. 3% – stal,
d. 2% – asfalt,
e. 7% – cement,
f. 4% – robocizna,
g. 7% – paliwo,
h. 23% – cpi.

Niestety nie wiadomo na jakiej podstawie 
koszyk ten ustalono. Mam nadzieję, że 
przynajmniej w znaczącej części wybór 
zasobów wpływających istotnie na koszt 
robót i przydzielone im wagi w koszyku 
waloryzacji wynikają z rzetelnej analizy 
kontraktów.

Wydaje się jednak, że przyjęto, iż średnio:

1. robocizna to około 10% wartości 
robót dla dróg o nawierzchni 
asfaltowej i około 8% wartości robót 
dla dróg o nawierzchni betonowej,

2. koszt zużywanego asfaltu 
to około 16% wartości robót dla 
dróg o nawierzchni asfaltowej 
i około 4% wartości robót dla dróg 
o nawierzchni betonowej,
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3. koszt zużywanego kruszywa 
to około 8% wartości robót dla obu 
rodzajów dróg,

4. koszt zużywanego cementu 
to około 8% wartości robót dla 
dróg o nawierzchni asfaltowej 
i około 14% wartości robót dla dróg 
o nawierzchni betonowej,

5. koszt zużywanej stali to około 6% 
wartości robót dla dróg o nawierzchni 
asfaltowej i około 6% wartości robót 
dla dróg o nawierzchni betonowej,

6. koszt nabycia paliwa zużywanego 
na potrzeby eksploatacji sprzętu 
oraz transport to około 12% wartości 
robót dla dróg o nawierzchni 
asfaltowej i około 14% wartości robót 
dla dróg o nawierzchni betonowej.

Tak ustalone wskaźniki zużycia 
podstawowych zasobów podzielono przez 
2 dla uzyskania „50% udziału wykonawcy 
w ryzyku inflacji” i wrzucono je do „worka” 
„50% wartość stała”.

Po zsumowaniu wskaźników uzupełniono 
je do 100% wskaźnikiem cpi (stąd 
różny udział tego wskaźnika dla robót 
związanych z budową dróg o różnych 
nawierzchniach).

Zastrzegam – są to wyłącznie moje 
przypuszczenia.

Z dostępnych publikacji oraz analiz, 
które są mi znane wynika, że dla robót 
inżynieryjnych, do których zaliczyć 
należy roboty drogowe, udział robocizny 
dochodzi średnio do 15%. Udział ten 
może być oczywiście różny w zależności 
od zakresu prac. Bezsprzecznie większy 
udział robocizny będzie w kontraktach 
wymagających wykonania znacznych 
ilości robót ziemnych (wykopy, nasypy) 
niż w przypadku budowy dróg w terenie 
płaskim. Wydaje się jednak, że przyjęcie 
udziału robocizny na poziomie 8% czy 
10% jest wyraźnym zaniżeniem.

Udział asfaltu, a właściwie różnego 
rodzaju mas bitumicznych – mam zbyt 
mało doświadczenia by dyskutować 
z przyjętym udziałem tego typu 
materiałów. Wydaje się jednak, że przyjęto 
ten udział na rozsądnym poziomie. 
Czy jednak będzie on identyczny 
we wszystkich kontraktach drogowych? 
Zapewne nie. Pamiętajmy, że dla celów 
waloryzacji nie jest istotny udział ilościowy 
materiału niezbędnego do wykonania 

robót, a udział kosztów związanych 
z jego zastosowaniem w całkowitym 
koszcie wykonania robót. Zapewne udział 
kosztu mas bitumicznym inny będzie 
w przypadku kontraktów realizowanych 
w terenach nisko zurbanizowanych, a inny 
w przypadku kontraktów realizowanych 
w terenach silnie zurbanizowanych. 
Tam przecież znacząco wzrośnie udział 
obiektów inżynierskich, jak wiadukty, 
mosty, estakady, tunele itp.

Kruszywo – w tym przypadku 
również przyznaję, że mam zbyt mało 
doświadczenia by dyskutować z przyjętym 
udziałem tego typu materiałów. Jednak 
rodzi się pytanie, jakie kruszywo ujęto 
w ustalaniu koszyka waloryzacji. Czy jest 
to wyłącznie kruszywo na podbudowy, 
elementy samych dróg, czy jest to również 
kruszywo niezbędne, na przykład 
do sporządzenia betonu? Z przyjętych 
w koszykach waloryzacji udziałów 
kruszywa, identycznych dla dróg 
o nawierzchni asfaltowej i o nawierzchni 
betonowej, wynika, że jest to tylko 
kruszywo na podbudowy.

Cement – koszt cementu zużywanego 
w kontraktach budowlanych jest bez 
wątpienia znaczący. Czy taki, jak przyjęto 
w koszykach waloryzacji? To trzeba 
by rozstrzygnąć analizując szczegółowo 
kosztorys konkretnych robót. Jedno 
jest jednak pewne. Kto dzisiaj używa 
na budowie cementu w „czystej postaci”. 
W dzisiejszych czasach nawet do budowy 
fundamentów pod domek jednorodzinny 
zamawia się gotowy beton z betoniarni. 
Tym bardziej na takich kontraktach, jak 
duże kontrakty drogowe, czy kolejowe 
dla budowy obiektów inżynierski, dla 
budowy nawierzchni betonowych używa 
się gotowego betonu. Beton to nie tylko 
cement. To również znaczące ilości 
kruszyw, koszt przygotowania mieszanki 
betonowej w betoniarni, koszt dowiezienie 
betonu na plac budowy itd. Czy sam 
wzrost kosztu cementu zrekompensuje 
wzrost cen robót betonowych?

Stal – to znów bardzo ogólne przyjęcie 
zasobu wpływającego istotnie na koszt 
robót. Znów rodzi się pytanie: czy mówimy 
tylko o stali zbrojeniowej? czy też ujęto 
w tym zasobie koszt stali konstrukcyjnej? 
Oczywistym jest, że inaczej kształtował się 
będzie koszt stali surowej, zbrojeniowej, 
a inaczej konstrukcji wykonanych 
z reguły ze stali wysokogatunkowych, 
wymagających przygotowania tych 
konstrukcji w wytwórni, wymagający 
odpowiedniego zabezpieczenia stali.

Paliwo – w przypadku tego zasobu 
trudno dyskutować. Koszt paliwa 
ma bez wątpienia istotny wpływ na koszt 
wykonania robót. Dyskutować można 
oczywiście z przyjętym udziałem paliwa 
w koszyku waloryzacji, ale konkretnie 
można o nim mówić po przeanalizowaniu 
kosztów konkretnego kontraktu.

CPI – wskaźnik cen towarów i usług 
konsumpcyjnych. Już sama nazwa tego 
wskaźnika rodzi pytanie – jaki wpływ 
na cenę robót budowlanych mogą mieć 
ceny towarów i usług konsumpcyjnych? 
Jedyne co przychodzi mi na myśl 
to koszty zakwaterowania pracowników 
zamiejscowych ponoszone przez 
wykonawcę. Czy jednak winny być one 
uwzględniane w koszyku waloryzacji? 
Przecież koszty robocizny ujęte w cenie 
robót powiększane są o tak zwane koszty 
pośrednie, a koszty pośrednie to właśnie, 
między innymi, koszty ogólne budowy 
i koszty zarządu. Wykonawcy w kosztach 
ogólnych uwzględniają (a przynajmniej 
uwzględnić powinni) konieczność 
zakwaterowania zamiejscowego 
personelu. Koszty ogólne, jako część 
kosztów budowy, waloryzowane są 
niejako automatycznie przez waloryzację 
wartości kontraktu. Wzrost cen dóbr 
konsumpcyjnych znajduje swoje odbicie 
również we wzroście robocizny. 
Ponadto wskazać należy, że wzrost 
tego typu kosztów ma tak nieznaczny 
udział w kosztach budowy, że może być 
całkowicie pominięty.

Uwzględnienie w koszyku waloryzacji 
wskaźnika cpi, i to z tak dużym udziałem, 
może wręcz całkowicie zafałszować 
waloryzację kontraktów. Z informacji 
docierających od wykonawców robót, 
w latach 2017 i 2018 koszty wykonania 
robót budowlanych znacząco wzrosły, 
gdy tymczasem indeks cpi z miesiąca 
na miesiąc rósł bardzo nieznacznie, 
a nawet w niektórych miesiącach malał. 
Nie można wykluczyć również sytuacji, 
że ceny czynników produkcji budowlanej 
ustabilizują się, a rosnący indeks cpi 
spowoduje wzrost wartości kontraktów.

Ryzyko wykonawcy

GDDKiA ogłosiła, że w przyjętych 
zasadach waloryzacji kontraktów ryzyko 
wzrostu/spadku wartości kontraktów 
zostanie rozdzielone w proporcjach 50/50 
pomiędzy zamawiającego a wykonawcę.

Czy tak faktycznie jest? 
Moim zdaniem nie!
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Dlaczego?

Jak wspomniałem wcześniej, GDDKiA nie 
wskazała wprost na czym polega 50% 
udział wykonawcy w ryzyku inflacji. Należy 
przyjąć, że ryzyko to reprezentowane jest 
przez wskazanie w koszyku waloryzacji 
wskaźnika „a” niewaloryzowanej części 
kontraktu w wysokości 0,50.

Czy to faktycznie odpowiada ryzyku 
ponoszonemu przez Wykonawcę?

Oczywistym jest, że na koszty wykonania 
robót składa się bardzo wiele zasobów. 
GDDKiA wskazała tylko kilka: robocizna, 
asfalt, kruszywo, cement, stal i paliwo. 
Elementów ujętych we wskaźniku cpi nie 
uważam za składnik kosztów realizacji 
jakiegokolwiek kontraktu budowlanego. 
PKP PLK do tego wykazu dodały jeszcze 
miedź, która niezbędna jest w dużych 
ilościach do budowy sieci trakcyjnej.

Co z pozostałymi składnikami?

Przecież przy realizacji robót 
budowlanych wykorzystywanych jest 
co najmniej kilkadziesiąt różnorodnych 
materiałów/urządzeń. Czy ktokolwiek 
sprawdził, jak zmiana ich cen wpływa 
na koszt całości robót?

Do realizacji kontraktów wymagane jest 
wiele rodzajów sprzętu budowlanego. 
Czy ujęcie w koszyku waloryzacji 
wyłącznie paliwa, jako substytutu 
waloryzacji kosztu użytego sprzętu 
zapewnia waloryzację kosztu ich 
użycia? Tu zapewne można wskazać 
pewne rodzaje sprzętu budowlanego, 
szczególnie specjalistycznego, mające 
istotne znaczenie w kosztach wykonania 
robót zarówno ze względu na sam koszt 
tego sprzętu, jak i często na ograniczoną 
jego dostępność.

GDDKiA ograniczyła waloryzację 
kosztów wykonania kontraktów 
do 5% Zaakceptowanej Kwoty 
Kontraktowej. A co w przypadku, gdy 
wzrost/spadek kosztów wykonania robót 
przekroczy te 5%?

Wszystkie te elementy zwiększają bez 
wątpienia ryzyko wykonawcy ponad 
deklarowane 50% i to być może znacząco.

I jeszcze jedno. Czy w koszyku waloryzacji 
faktycznie uwzględniane są ceny 
wskazanych tam zasobów? Otóż nie. 
Przecież podano, że:

 - R (robocizna) to przeciętne 
wynagrodzenia miesięczne brutto 
w sektorze przedsiębiorstw – budowa 
obiektów inżynierii lądowej i wodnej. 
Wskaźnik ten faktycznie może 
odzwierciedlać zmiany kosztów 
robocizny związanej z realizacją robót 
budowlanych.

 - P (paliwo) – brykiety i podobne paliwa 
stałe z węgla i torfu oraz produkty 
rafinacji ropy naftowej (symbol 
19.2). Czy ceny brykietów i innych 
paliw z węgla i torfu zmieniają się 
identycznie, jak ceny produktów 
rafinacji ropy naftowej (paliwa diesel)? 
Z całą pewnością nie. Ewidentnie 
występuje tu „spłaszczenie” zmian 
cen paliwa używanego na budowie.

 - C (cement) – cement, wapno 
i gips (symbol 23.5). Uwzględniając 
to, co napisałem wyżej (cement vs. 
beton) to także „spłaszczenie” zmian 
cen materiału (zasobu) używanego 
do budowy. Wskaźnik podający zmiany 
cementu, wapna i gipsu być może byłby 
użyteczny w przypadku budownictwa 
mieszkaniowego, komunalnego, ale 
raczej nie powinien mieć zastosowania 
do budownictwa inżynieryjnego czy 
też przemysłowego.

 - A (asfalt) – produkty górnictwa 
i wydobywania, gdzie indziej 
niesklasyfikowanych (symbol 08.9). 
Tego wskaźnika, szczerze mówiąc 
kompletnie nie rozumiem. Symbol 
08.9 to:

• 08.91.Z – wydobywanie minerałów 
dla przemysłu chemicznego oraz 
do produkcji nawozów

• 08.92.Z – wydobywanie torfu

• 08.93.Z – wydobywanie soli

• 08.99.Z – pozostałe górnictwo 
i wydobywanie, gdzie indziej 
niesklasyfikowane.

Tu raczej ( jak wyżej) należałoby mówić 
o mieszankach na nawierzchnie drogowe 
(asfaltobetonie) niż o samym asfalcie. 
Teoretycznie asfalt może być substancją 
pochodzenia naturalnego. Z reguły jednak 
(tak mi się przynajmniej wydaje) do wyrobu 
mieszanek asfaltowych stosowany jest 
asfalt otrzymywany z przerobu ropy 
naftowej. Jak cena takiego asfaltu ma się 
do cen wydobycia soli, torfu czy też innych 
minerałów. Moim zdaniem wskaźnik ten 

w żadnym stopniu nie oddaje zmian cen 
asfaltobetonów stosowanych do budowy 
dróg.

 - S (stal) – żeliwa, stal i żelazostopy 
(symbol 24.1). Z opisu grupy 24.1 
to raczej koszt produkcji surowych 
wyrobów hutniczych. Czy odpowiada 
on kosztom materiałów budowlanych 
ze stali? Niestety w bazie GUS trudno 
znaleźć dokładniejsze wskaźniki.

 - K (kruszywo) kamień, piasek i gliny 
(symbol 08.1). Tu znowu występuje 
pewne „spłaszczenie” zmian cen. 
Z całą pewnością inaczej kształtują 
się ceny kamienia, ceny piasku, ceny 
gliny. Wskaźnik ten odzwierciedla też 
wyłącznie cenę związanym z samym 
wydobyciem kruszywa.

 - W kontraktach „kolejowych” dochodzi 
jeszcze wskaźnik M (miedź) metale 
szlachetne i pozostałe metale 
nieżelazne (symbol 24.4). To także 
„koszyk” różnych metali: metali 
szlachetnych, aluminium, ołowiu, 
cynku, cyny i do tego wytwarzanie 
paliw jądrowych. Jak ceny tych, 
tak różnych metali szlachetnych 
i nieżelaznych mają się do ceny samej 
miedzi?

Dla mnie oczywistym jest, że wskazany 
przez GDDKiA podział ryzyk zmiany 
kosztów (inflacja i deflacja) pomiędzy 
zamawiającego i wykonawcę w stosunku 
50/50 jest czysto teoretyczny. Wskaźnik 
„a” niewaloryzowanej części 
kontraktu w wysokości 0,50 ujęty 
we wzorze na obliczenie współczynnika 
korygującego Cenę Kontraktową 
(współczynnika waloryzacji) nie może 
w żadnym przypadku być utożsamiany 
z przypisaniem wykonawcy ryzyka 
w wysokości 50%. Przy wskazanych 
zasadach waloryzacji na zamawiającym 
spoczywa, czysto teoretycznie, ryzyko 
waloryzacji „połowy” zmiany cen 
robocizny, paliwa, cementu, asfaltu, stali 
i kruszywa oraz cen konsumpcyjnych. 
W części przypisanej wykonawcy 
pozostaje jednak (ujęte współczynnikiem 
„a”) ryzyko zmiany cen wielu materiałów 
i urządzeń nieujętych wskaźnikami b ÷ 
h, z których oczywiście zdecydowana 
większość nie będzie miała istotnego 
wpływu na ogólne koszty budowy, 
jednak mogą, w zależności od specyfiki 
kontraktu znaleźć się również takie, 
których wpływ będzie zauważalny. 
Pozostaje również po stronie wykonawcy 
ryzyko zmiany kosztu wykorzystania 



(np. wynajmu) sprzętu budowlanego nie 
znajdujące odzwierciedlenia w zmianach 
cen paliwa. Zastosowanie do wyliczenia 
współczynnika korygującego Cenę 
Kontraktową wskaźników cen 
publikowanych przez Prezesa GUS 
w Dziedzinowej Bazie Wiedzy 
w części tylko oddających faktyczne 
ceny materiałów budowlanych oraz 
ujęcie w tym współczynniku wskaźnika 
cpi powoduje dalsze zafałszowanie 
faktycznej zmiany cen robót budowlanych 
i powoduje, że faktyczny podział ryzyk 
z tego tytułu będzie zapewne znacząco 
inny niż zakładany.

Pozostaje oczywiście, zadawane od wielu 
lat pytanie: czy właściwe jest przerzucanie 
na wykonawców robót budowlanych 
ryzyk, które są od wykonawcy niezależne 
i którymi nie może w żaden racjonalny 
sposób zarządzać, w tym teoretycznej 
połowy ryzyk zmian kosztu robót?

Podsumowanie

Pozostaje próba odpowiedzi na pytanie 
zadane w tytule „Dla kogo taka waloryzacja 
kontraktów? Dodam jeszcze do tego 
pytanie: czy można to w ogóle nazwać 
waloryzacją?

Za wikipedią (tu powołanie na A Kawałko, 
H. Witczak, Zobowiązania, wyd. 2. 
Warszawa: C.H.Beck, 2008, s 29) 
Waloryzacja to zasada prawna, która 
określa, że w razie zmiany siły nabywczej 
pieniądza po powstaniu zobowiązania, 
wierzyciel powinien otrzymać 
równowartość ekonomiczną (wyższą 
lub niższą) wierzytelności z chwili jej 
powstania.

Jeżeli występują jakiekolwiek ograniczenia 
waloryzacji, to moim zdaniem nie możemy 
mówić o „waloryzacji”, a co najwyżej 
o „częściowej waloryzacji”.

Z tak skonstruowanej częściowej 
waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy 
nie będą zapewne zadowoleni ani 
wykonawcy, ani zamawiający.

Pamiętajmy, że warunkiem koniecznym 
istnienia firm wykonawczych 
w budownictwie jest uzyskiwanie 
ZYSKU. Żaden wykonawca nie dysponuje 
cudownym „Sezamem” z baśni o Ali Babie, 
z którego po wypowiedzeniu magicznych 
słów „Sezamie otwórz się! ” mógłby 
czerpać w nieskończoność majątek 
na pokrycie strat w kontraktach.

Minęły już chyba bezpowrotnie czasy, 
gdy na rynku sporo było firm nazywanych 
popularnie „wykonawcami kamikaze”, 
którzy zaniżali ceny ofertowe, byle wygrać 
przetarg. Zdecydowana większość z nich 
po prostu zniknęła z rynku. Wykonawcy, 
co pokazuje rynek, nauczyli się już chyba 
liczyć ryzyka i uwzględniać je w cenie. 
Jeżeli warunki kontraktu nie zapewnią 
(w tym przypadku) pełnej waloryzacji 
ceny kontraktowej, jeżeli jakakolwiek 
część ryzyka inflacji będzie przerzucana 
na wykonawcę, to ceny, jakie zaoferują 
na przetargach będą podwyższane 
o to ryzyko. Zamawiający wówczas, 
niezależnie od tego, czy inflacja wystąpi, 
czy też nie, zapłaci ją Wykonawcy. 
Częściowa waloryzacja wyliczana 
w oparciu o jakiekolwiek zasady będzie 
waloryzować zarówno sam koszt 
realizacji robót, jak i ryzyka wliczone 
przez Wykonawcę w cenę kontraktową. 
Czy o to chodzi zamawiającym? Wątpię.

Innym ubocznym skutkiem przerzucania 
ryzyka inflacji w budownictwie, może być 
sytuacja, w której wykonawca ponoszący 
straty będzie wnosił sprawy sądowe 
w oparciu o klauzule rebus sic stantibus 
(a być może i inne postanowienia kc) 
i co najmniej część takich spraw będzie 
przez wykonawców wygrywana.

Inne niebezpieczeństwo, jakie widzę 
w ogłoszonych przez GDDKiA zasadach 
„waloryzacji” jest takie, że w przypadku 
unormowania się cen robocizny, 
materiałów i sprzętu zamawiający 
i tak będzie płacił waloryzację wynikającą 
z wprowadzonego do „koszyka 
waloryzacji” współczynnika cpi. Już 
krótka analiza publikacji GUS pokazującej 
wartość cpi za ostatnie kilka lat wskazuje, 
że w zdecydowanej większości rośnie on 
dość systematycznie. Spadki wartości 
cpi są bardzo sporadyczne i z pewnością 
nie pokrywają się ze wzrostem/spadkiem 
kosztów robót budowlanych.

Sądzę, że za kilka lat znowu będziemy 
dyskutowali o waloryzacji, znów okaże 
się, że dotychczasowe zasady waloryzacji 
się nie sprawdziły…

Powtórzę raz jeszcze, iż jestem 
przekonany, że z tak skonstruowanych 
zasad waloryzacji nie będą 
w efekcie zadowoleni ani zamawiający, ani 
wykonawcy.

Polska poza drogami i kolejami

Od kilku już lat zastanawiam się czy 
mamy w Polsce dwa systemy zamówień 
publicznych. Bardzo dużo słyszy się i czyta 
o problemach w realizacji kontraktów 
z zakresu budowy dróg i linii kolejowych, 
prawie nic, a przynajmniej bardzo niewiele 
o innych projektach realizowanych jako 
zamówienia publiczne. O projektach 
z zakresu gospodarki wodno – ściekowej, 
gospodarki odpadami, ochrony 
środowiska, klimatu i wielu innych.

Czy przy realizacji tych projektów 
nie występują problemy podobne, jak 
przy realizacji projektów drogowych 
i kolejowych? Przecież wzrost cen 
robocizny, materiałów budowlanych, 
użycia sprzętu budowlanego dotyka 
także wykonawców tych projektów. 
Oczywiście skala tych projektów, 
wartość realizowanych w ich ramach 
robót budowlanych jest z reguły 
kilku, kilkunastokrotnie, czy wręcz 
kilkudziesięciokrotnie niższa niż 
kontraktów drogowych/kolejowych. 
Projekty te realizowane są jednak też 
z reguły przez znacznie mniejsze firmy, 
o znacznie mniejszych możliwościach 
finansowych. Czy nie należy również 
pomyśleć o waloryzacji cen tych 
projektów?

Należy pamiętać o tym, że najważniejszym 
celem zamówień publicznych jest 
zrealizowanie projektów. Wszelkie 
zburzenia w ich realizacji powodują 
znaczące straty zarówno czysto 
finansowe, jak i społeczne.

Waloryzacja realizowanych projektów/
kontraktów budowlanych

Z przerażeniem czytam różne doniesienia 
o tym, że nikt nie myśli o tym, jak pomóc 
wykonawcom kontraktów budowlanych 
zawartych przed kilkoma laty, 
a dotychczas nie zakończonych.

Oczywistym dla mnie jest, że wykonawcy 
tych kontraktów nie byli w stanie 
w momencie składania ofert przewidzieć 
tak znaczących zakłóceń w realizacji 
robót budowlanych, olbrzymich 
kłopotów z zapewnieniem siły roboczej, 
drastycznego wzrostu cen materiałów 
budowlanych.

Nie przekonują mnie twierdzenia, że 
waloryzacja toczących się kontraktów 
budowlanych stanowiłaby nierówne 
traktowanie oferentów, którzy składali 
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oferty na te kontrakty kilka lat temu, 
że być może dlatego byli „drożsi” 
i nie wygrali przetargu bo realniej 
ocenili ryzyka, bo uwzględnili ryzyko 
inflacji w budownictwie. Przyjmując 
takie stanowisko potwierdzalibyśmy, że 
znaczny wzrost kosztów w budownictwie 
był przewidywalny, że mogli go 
przewidzieć zarówno wykonawcy 
i zamawiający. Czy nie należało, 
przy takim założeniu, odpowiednio 
dostosować warunków kontraktów? Czy 
nie należało inaczej oceniać ofert nie 
uwzględniających wzrostu cen?

Przecież na etapie wyboru wykonawcy 
wszyscy oferenci byli traktowani 
jednakowo. Zamawiający wybierali 
wykonawców spełniających wszystkie 
uwarunkowania kontraktów. Nie można 
ewentualnych działań ratujących sytuację 
toczących się kontraktów, a wynikających 
z drastycznej, nieprzewidywalnej 
w okresie rozstrzygania przetargów 
zmiany kosztów realizacji robót 
budowalnych traktować, jako 
hipotetycznie nierównego traktowania 
oferentów. Należy przyjąć takie działania, 
jako korzystne dla kontraktu, pozwalające 
uniknąć drogich i długotrwałych 
sporów, gwarantujące wykonanie 
kontraktu w zakładanym terminie lub 
z nieznacznymi tylko opóźnieniami.

Powtórzę tu jeszcze raz – wykonawca nie 
jest instytucją charytatywną, wykonawca 
nie będzie dopłacał do realizacji robót 
ponad założone wcześniej i uwzględnione 

w cenie kontraktowej ryzyka (oczywiście 
ryzyka, które dało się przewidzieć 
na etapie kalkulowania oferty).

Oczywistym wydaje się, że wykonawca 
któremu zaczną zagrażać straty 
przekraczające kary umowne 
za odstąpienie od kontraktu, podejmie 
decyzję o odstąpieniu od realizacji robót.

Zamawiający, czego mamy już przykłady, 
będą odstępować od umów z przyczyn 
pozostających tylko formalnie po stronie 
wykonawcy. Realizacja takich kontraktów 
zostanie wstrzymana na co najmniej 
kilka miesięcy. Wyrzuceni z budowy 
wykonawcy będą dochodzić przed sądami 
pokrycia strat. Wykonawcy wybrani 
do dokończenia robót wycenią te roboty 
po znacznie wyższych cenach, uwzględnią 
ryzyka związane z inflacją, uwzględnią 
ryzyka związane z koniecznością przejęcia 
odpowiedzialności za roboty wykonane 
przez poprzedniego wykonawcę. 
W efekcie roboty będą kończone 
po znacznie wyższych cenach, a efekty 
wynikające z ukończenia robót osiągane 
będą znacznie później.

Z kolei wykonawcy, którym pomimo 
ponoszenia strat uda się kontrakty 
ukończyć będą upadać, będą obniżać 
poziom swoich usług, bo nie będzie ich 
stać na utrzymanie doświadczonego 
personelu, nie będzie ich stać 
na unowocześnianie parku maszynowego 
itp. Także ci wykonawcy dochodzić będą 
pokrycia strat przed sądami.

Czy czeka nas więc kolejna fala tsunami 
sporów, kolejna fala upadłości firm 
budowlanych?

Jestem przekonany, że znacznie mniejsze 
koszty poniesie zamawiający, który 
zdecyduje się polubownie załatwić 
kwestie waloryzacji cen kontraktowych 
z wykonawcą jeszcze na etapie realizacji 
robót. A jak taką waloryzację określić? 
Dobrą propozycją wydaje się określenie 
jej na zasadach podobnych do tych, 
na jakich opiera się waloryzacja opisana 
w subklauzuli 13.8 [Korekty uwzględniające 
zmiany Kosztu] warunków kontraktowych 
FIDIC.

Polubowne rozstrzyganie spraw spornych 
pomiędzy zamawiającym i wykonawcą 
może mieć także inne, pozytywne efekty 
– wzrost wiarygodności zamawiających, 
wzrost zaufania do nich.

Adam Hajda

Inżynier transportu 
i inżynier elektryk, posiada 

niemal dwudziestoletnie 
doświadczenie 
w zarządzaniu 

kontraktami budowlanymi 
oraz w polubownym 

rozstrzyganiu sporów. 
Członk Stowarzyszenia 

Kosztorysantów 
Budowlanych. Członek 

Zarządu SIDiR.

Strapiony Konsultant – a któż to taki? I czemu, zamiast zajmować się 
czymś pożytecznym, bloga prowadzi i na domiar złego namawia 
innych do poświęcania ich cennego czasu na czytanie tych 
strapionych myśli ulotnych? Strapiony jest, bo na rynku inwestycji 
budowlanych źle się dzieje. Z waloryzacją same problemy, z nowym 
prawem zamówień publicznych podobnie. Co niektórzy wykonawcy 
nie chcą kontynuować robót, a zamawiający coraz więcej dokładać 
muszą do budżetów. Zasadniczo taka sytuacja powinna cieszyć 
Inżynierów Konsultantów, bo im gorzej dla zamawiających                          
i wykonawców, tym lepiej dla nich – pracy im nie zabraknie.                           
A Strapiony jest bo mimo wszystko wierzy, że można zmienić relacje              
i praktyki na lepsze. Że z absurdami rzeczywistości da się walczyć.               
I wreszcie, że może inni także to zauważają i podzielą się swoimi 
spostrzeżeniami.

Ten blog jest dla tych, którzy nie chcą biernie się przyglądać i stać                
z boku. Dla tych, którzy wierzą, że dobre praktyki i złote zasady w 
realizacji inwestycji nie pozostaną tylko pustą zbitką słów                           
i fatamorganą. Dla tych, którzy rozumieją, że na poziomie kwantowym 
rzeczywistość nie istnieje, dopóki nie zacznie się jej obserwować.                 
I którzy chcą pójść krok dalej poza samo obserwowanie…

A więc dla wszystkich wytrwałych i cierpliwych Inżynierów 
Konsultantów, którzy bacznie obserwują i opisują budowlaną 
rzeczywistość, ufając, że będzie to miało wpływ na jej intencjonalne 
kreowanie.

pod patronatem SIDiR

Miejsce wymiany opinii oraz dyskusji dla profesjonalistów 
czytaj na https://strapiony-konsultant.pl/

Waloryzacja



Stan polskiego budownictwa 
a rozwiązania z zagranicy.

Budownictwo ma ogromne znaczenie dla polskiej gospodarki. Wartość branży to ponad 200 mld zł, z ponad 
10% udziałem w PKB i około milionem pracowników. Nadal musi jednak mierzyć się z wieloma problemami 
które mogą na dłuższą metę spowolnić jej rozwój. Najpopularniejszymi z nich są: brak wykwalifikowanych 

pracowników, ciągłe opóźnienia i zatory płatnicze oraz wzrost cen materiałów budowlanych i kosztów pracy. Na wiele 
z tych problemów pojawiają się już na globalnym rynku rozwiązania, które, jeśli poprawnie zaimplementowane, 
mogą przynieść znaczne korzyści firmom budowlanym.

Jednym z takich rozwiązań, które jest już 
powszechne za granicą (ale i w Polsce 
zaczyna mieć coraz większe znaczenie) jest 
rozwój nowych technologii. Nowoczesne 
oprogramowania i narzędzia dedykowane 
branży zaczynają odgrywać coraz większą 
rolę, a z czasem staną się nieodłączną 
częścią każdej dobrze prosperującej firmy.  
Dzięki użyciu współczesnych systemów 
operacyjnych, firmy mogą zapewnić sobie 
lepsze zarządzanie czasem i kosztami 
pracy. Mogą również, z powodzeniem 
monitorować wydatki i nadzorować 
budżet każdego z projektów. Natomiast 
dostęp do współdzielonych danych 
(do których dostęp można udzielać lub 
ograniczać w zależności od uprawnień 
w firmie), pozwala na pełną kontrolę nad 
przepływem informacji.

Możliwość druku w 3D jak również 
modelowanie informacji o budynku (BIM), 
nowoczesne narzędzia na budowach 
(autonomiczne pojazdy, drony, roboty 
wspomagające prace na każdym etapie) czy 
użycie GPS do dokładnego lokalizowania 
sprzętu na budowie – wszystko to, jest 
już w użyciu i przynosi ogromne korzyści 
w firmach budowlanych.

Kolejnym rozwiązaniem przykuwającym 
coraz częściej uwagę, szczególnie w dobrze 
rozwiniętych krajach,  jest produkcja 
prefabrykowanych, modułowych 
konstrukcji z dala od faktycznego miejsca 
budowy. Pozwala to na nieustanną 
produkcje niezależnie od warunków 
pogodowych, pomaga też w walce 
z opóźnieniami.

Obecne prognozy kładą coraz większy 
nacisk na znaczenie wykorzystania nowych 
technologii w budownictwie jako narzędzi, 
które pomogą w rozwoju branży. Całe 
wyzwanie polega na znalezieniu i użyciu 
odpowiedniej technologii dopasowanej 
do konkretnych problemów firmy.

Jedną z odpowiedzi na potrzeby rynku są, 
od niedawna dostępne również w Polsce, 
systemy do zarządzania firmą, zarówno 
projektami jak i całym systemem pracy. 
Takim systemem jest:

Innowacyjne rozwiązanie dla firm 
budowlanych już dostępne na Polskim 
rynku!

Czym jest Archdesk?

Archdesk to innowacyjne rozwiązanie 
do zarządzania projektami budowlanymi 
i konstrukcyjnymi od momentu zlecenia 
po końcowe oddanie, stworzone dla 
branży budowlanej i produkcyjnej. System 
został opracowany przez doświadczonych 
ekspertów branżowych współpracujących 
z inżynierami IT. Dzięki wyspecjalizowanej 
wiedzy o problemach w branży, Archdesk 
rozwiązuje realne problemy, przed którymi 
stoją firmy, optymalizując cały przepływ 
pracy, a nie tylko poszczególne procesy.

Ponadto:

• System pozwala modelować nawet 
bardzo skomplikowane i zaawansowane 
procesy, zapewniając pełną kontrolę 
nad każdym etapie projektów. To, co go 
wyróżnia – to możliwość dostosowania 
jego modułów do potrzeb klienta 
czyniąc go lustrzanym odbiciem 
struktury firmy.

• Kompatybilność z urządzeniami 
mobilnymi pozwala na łatwy dostęp 
do systemu i przechowywanych 
w nim danych, z dowolnego miejsca 

Realizacja inwestycji

Aleksandra Mrowczyk
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w dowolnym czasie, w wyniku czego 
można podejmować lepsze i szybsze 
decyzje.

• System przechowuje dane w chmurze, 
dzięki czemu zapewnia ciągły dostęp 
do plików, z każdego miejsca i urządzenia 
z dostępem do internetu. Ponadto, 
zapewnia również bezpieczeństwo 
przechowywanych informacji dzięki 
kopiom zapasowym tworzonym 
nieustannie, ograniczając ryzyko 
utraty danych do minimum.

Dlaczego warto go sprawdzić?

• Doświadczenie to podstawa. 
Wieloletnia praca z klientami oraz 
doświadczenie założycieli sprawia 
że system odpowiada na wyzwania 
branży i proponuje konkretne 
rozwiązania na konkretne problemy. 
Naturalnie, każda firma budowlana czy 
produkcyjna jest w pewnym stopniu 
wyjątkowa, ale wyzwania, przed 
którymi stoi, nie są. Przechodząc 
przez najbardziej skomplikowane 
problemy klientów z całego świata, 
Archdesk zdobył unikalną wiedzę, 
która owocuje bardzo klarownym 
podejściem do problemów.

• Czas jest jedną z nadrzędnych 
wartości. Branża budowlana 
nieustannie wymaga niemal 
nielimitowanych pokładów 
czasu (który niemiłosiernie się 
kurczy, wprost proporcjonalnie 
do przewidywanej daty finalizacji 
projektu budowy). Niestety, bardzo 
często ciągły braku czasu i opóźnienia 
wynikają z konieczności wykonania 
zadań, które można łatwo i szybko 
zautomatyzować ( jak monitorowanie 
etapów w procesie projektu). Dzięki 
odpowiednim narzędziom można 
znacznie usprawnić operacje, 
a modelując sprawne i powtarzalne 

procesy – rozwijać przepływ pracy 
i wspomagać wzrost firmy.

• Dopasowanie jest kluczem. 
Struktura systemu jest modelowana 
wokół struktury konkretnej firmy 
klienta i ustanowionych przez niego 
procesów, nie w odwrotnej kolejności. 
Można więc używać oprogramowania 
bez potrzeby rewolucyjnych zmian 
organizacyjnych w firmie. To Archdesk 
dopasowuje się do przepływu prac.

• Produktywność w dobie kryzysu 
pracowniczego. W obecnej 
sytuacji (braku wykwalifikowanych 
pracowników) na polskim rynku, 
narzędzie do organizacji pracy 
jest nieodłącznym czynnikiem 
wpływającym na rozwój firmy. 
Dzięki zarządzaniu pracownikami 
z poziomu systemu, nadzorowaniu 
planu prac oraz eliminacji 
szumów komunikacyjnych dzięki 
współdzielności plików – Archdesk 
zapewnia kontrole i wzrost 
produktywności.

• Integracja wspomaga rozwój. 
Niezwykle ważną funkcją systemu 
jest również integralność z  
powszechnie używanymi narzędziami 
wspomagającymi pracę w firmach 
z branży budowlanej. Z większością 
z nich Archdesk integruje się 
bezproblemowo. Np.: Jedne 
z najczęściej wybieranych programów 
księgowych to Comarch Optima, Xero, 
Sage, czy QuickBooks, ale struktura 
systemu pozwala na integrację 
również z innymi, mniej popularnymi 
narzędziami.

Marka za którą stoi doświadczenie.

Archdesk wywodzi się w Wilekiej Brytanii.  
Założycielami jest trójka Polaków, dlatego 
jedna z siedzib spółki powstała w Krakowie.  

Od 2015 firma wspiera firmy budowlane 
i produkcyjne i buduje z nimi przyszłość 
branży. Archdesk początkowo powstał jako 
system mający głównie spełniać zadania 
oprogramowania ERP, ale z czasem, 
w odpowiedzi na potrzeby klientów, 
wyspecjalizował się w modułach służących 
do zarządzania przepływem pracy oraz 
projektami. Doświadczenie w branży 
zdobywał poprzez ciągłą pracę z firmami 
z całego świata i nieustanne dążenie 
do usprawnienia funkcji aby jak najlepiej 
dopasowywać się do potrzeb rynku.

Obecnie, firma otworzyła swoją kolejną 
gałąź w Polsce, czyniąc z krakowskiego 
oddziału centrum operacji i obsługi klienta 
na Europę i USA. Dzięki otwarciu się na rynek 
polski, jest w stanie zaoferować swoje 
doświadczenie, a będąc bliżej klientów 
z Polski – poznawać i dopasowywać się 
do obecnych wyzwań rynkowych.

Decydując się na oprogramowanie dla 
swojej firmy, warto zastanowić się nad 
nadrzędnymi celami które to narzędzie 
miało spełniać. Konkretyzowanie wyzwań 
przed którymi stoi firma budowlana 
pomoże w znalezieniu odpowiedniej drogi 
rozwiązania ich. W poprawnej identyfikacji 
potrzeb pomogą konsultanci Archdesk 
– wykwalifikowani przedstawiciele 
specjalizują się w dostosowywaniu 
modułowego układu systemu do potrzeb 
klienta.

Dowiedz się więcej: 
www.archdesk.com 
sales@archdesk.com

Aleksandra Mrowczyk

Operations Manager, 
Archdesk

Realizacja inwestycji
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Relacja 
FUTURE TRENDS: 
TALENT, TOOLS AND 
TECHNOLOGIES European 
Federation of Engineering 
Consultancy Associations (EFCA)
Koleżanki i Koledzy,

W dniach 9‒11 maja 2019 r. w Dublinie 
(Irlandia) odbyła się doroczna konferencja 
organizowana przez European Federation 
of Engineering Consultancy Associations 
(EFCA), które jest reprezentantem 
FIDIC w Europie. Tematem przewodnim 
konferencji był Future Trends: Talent, 
Tools and Technologies.

Dla delegatów biorących udział 
w konferencji, organizatorzy 
zarezerwowali kilka wyjątkowych miejsc 
w Dublinie, w tym sama konferencja 
odbyła się w jednym z najważniejszych 
budynków w historii Irlandii – 
zabytkowym zamku w Dublinie. Wśród 
delegatów, którzy brali udział w tym 
wydarzeniu byli przedstawiciele firm 
konsultingowych,  przedstawiciele 
wielu europejskich stowarzyszeń 
inżynierii konsultingowej oraz Młodzi 
Profesjonaliści. Wydarzenie było okazją 
do spotkania się i nawiązania kontaktów 

z branży inżynierii konsultingowej z całej 
Europy.

Podczas konferencji uczestnicy 
zastanawiali się nad przyszłymi 
trendami, które staną przed naszą branżą 
w nadchodzących latach.

Próbowano udzielić odpowiedzi m.in. 
na pytania:

Jak nowe technologie wpłyną 
na przyszłość budownictwa?

• Jak będziemy projektować?

• Jak będziemy organizować place 
budowy?

• Kto będzie zarządzał tymi procesami?

• Jak być na bieżąco z nowymi 
technologiami?

Podjęto się również identyfikacji nowych 
narzędzi i technologii niezbędnych 
do przygotowania przyszłych talentów.

Nie zabrakło również w programie 
konferencji miejsca dla Grupy Młodych 
Profesjonalistów,

w szczególności, której działania podczas 
tegorocznego wydarzenia chcemy 
zreferować.

Na program konferencji składały się liczne 
wystąpienia Profesjonalistów w tym także 
Młodych Profesjonalistów oraz dyskusje.

W pierwszym dniu konferencji tj. 9 maja 
2019 r. EFCA BUISNESS DAY odbyła się 
prelekcja dla części biznesowej oraz 
warsztaty dla Młodych Profesjonalistów 
EFCA YOUNG PROFESSIONAL DAY.

Drugi dzień 10 maja 2019 r. EFCA 
CONFERENCE DAY stanowiła wspólna 
konferencja dla wszystkich uczestników, 

Koło Młodych Profesjonalistów

Filip Zinkiewicz, Grzegorz Piskorz
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Koło Młodych Profesjonalistów

zwieńczona rozstrzygnięciem konkursu 
2019 EFCA Young Professional Awards.

EFCA YOUNG PROFESSIONAL DAY

W części dla Młodych Profesjonalistów 
wziął udział nasz kolega Filip Zinkiewicz, 
który wraz z Krystianem Ziółkowskim 
zdobył I nagrodę w III edycji Krajowego 
Konkursu dla Młodych Profesjonalistów 
2018 organizowanym przez SIDiR. 
Tematyka warsztatów obejmowała nowe 
trendy w branży budowlanej, perspektywy 
wykorzystania nowych technologii 
w projektowaniu, wykonawstwie oraz 
zarządzaniu.

Pierwszą część spotkania otworzyła Pani 
Jackie Glynn, członek Institute of Project 
Management of Ireland wraz ze swoim 
wykładem na temat ewolucji zawodu 
Project Managera. W swoim przemówieniu 
zwróciła uwagę na największe problemy 
jakie niesie za sobą pełnienie tej funkcji 
oraz podkreśliła jego rolę przy dzisiejszej 
realizacji projektów. Przedstawiła również 
prognozy dotyczące zapotrzebowania 
Project Managerów na rynku pracy, które 
według wielu analiz będzie stale rosło.

Kolejnym ciekawym tematem poruszonym 
podczas warsztatów były inteligentne 
miasta (Smart Cities). Pan Alan Murphy, 
kierownik Dublin Smart City Program 
wyjaśnił założenia i perspektywy 
programu Smart City na przykładzie 
miasta Dublin. Celem programu jest 
stworzenie ze stolicy międzynarodowej 
metropolii zgodnej z założeniami Smart 
Cities.

Fot. 1 Warsztaty dla Młodych 
Profesjonalistów, Dublin 2019 r.

Ważnym elementem planowania rozwoju 
miast oraz zwiększania ich mobilności 
jest ocena już istniejących konstrukcji pod 
kątem zmiany sposobu ich użytkowania. 
Milla Ranta, inżynier mostowiec z fińskiej 
firmy Destia Ltd przedstawiła podejścia 
obliczeniowe przy ocenie nośności 
istniejących obiektów mostowych oraz 
ich adaptacji do przenoszenia obciążeń 

związanych z większym natężeniem 
ruchu niż w czasach w których były 
projektowane.

Na zakończenie warsztatów poruszony 
został temat wykorzystania BIM 
na budowie jednego

z największych szpitali w Europie – 
National Children’s Hospital. Budowa 
szpitala dziecięcego jest jedną 
z największych i najważniejszych 
irlandzkich inwestycji ostatnich lat. 
Technologie, sposób koordynacji branż, 
oraz ciekawostki na temat obiektu 
przybliżył Pan Greg Byrne, Digital 
Construction Manager pracujący przy 
budowie szpitala.

Po dyskusji i wymianie wiedzy, uczestnicy 
warsztatów udali się na wycieczkę 
na plac budowy szpitala który był tematem 
jednego z wystąpień.

NEW CHILDREN’S HOSPITAL

Fot. 2 Nowy szpital dziecięcy w Dublinie

W dniu 9 maja 2019 r. o godzinie 14:00 
odbyła się wycieczka techniczna dla YP 
i innych zainteresowanych uczestników 
konferencji na budowę nowego szpitala 
dziecięcego (NCH) zlokalizowanego 
na terenie kampusu Św. Jakuba 
w Dublinie. Szpital dla dzieci będzie 
światowej klasy placówką opieki nad 
dziećmi i młodymi ludźmi z całej Irlandii, 
którzy mają skomplikowane, poważne 
choroby i potrzebują specjalistycznej 
i kompleksowej opieki. Budynek będzie 
miał 7 kondygnacji + 2/3 poziomu -1, 
łącznie 6 150 pokoi, ok. 160 000 m2 
powierzchni w tym parking na 1000 
miejsc postojowych. Budowa NCH jest 
realizowana w ramach najważniejszego 
programu inwestycji kapitałowych 
w historii irlandzkiego systemu opieki 
zdrowotnej i stanowi część szerszego 
zintegrowanego programu zmian, 
mającego na celu poprawę przyszłej 
opieki nad dziećmi i młodzieżą w Irlandii. 

Docelowy termin zakończenia NCH 
to 2022 r. a wartość projektu przekracza 
600 mln €.

Więcej na temat NCH na stronie 
internetowej:

http://www.newchildrenshospital.ie/

Fot. 3 Prezentacja projektu, Nowy szpital 
dziecięcy w Dublinie

Fot. 4 Nowy szpital dziecięcy w Dublinie 
w budowie

EFCA YOUNG PROFESSIONAL AWARDS

W dniu 10 maja 2019 r. o 12:00 podczas 
drugiego dnia konferencji ogłoszono 
wyniki  konkursu EFCA Young 
Professional of the Year 2019. W konkursie 
wzięło udział 18 Młodych Profesjonalistów 
z 7 krajów Europy. Wszystkie zgłoszone 
projekty były wyjątkowo wysokiej jakości, 
co znacznie utrudniło ocenę jury.
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Koło Młodych Profesjonalistów

Zwyciężczynią konkursu została Pani 
Gitte Gylling Hammershøj Olesen 
z Danii. Pani Gitte przeprowadziła 
zarządzanie zrównoważonym rozwojem 
ratusza Middelfart i projektu City Centre 
w Danii, który był pierwszym budynkiem 
publicznym w Danii, który otrzymał 
certyfikaty DGNB Platinum i Diamond. 
Jury doceniło siłę motywacji Gitte 
prezentowanego projektu, komunikując 
i rozumiejąc potrzeby różnych 
interesariuszy, a następnie zarządzając 
projektem, w którym wspólnie 
opracowano cechy środowiskowe, 
społeczne, ekonomiczne, techniczne 
i procesowe dotyczące zrównoważonego 
rozwoju.

Jury drugie i trzecie miejsce przyznało 
odpowiednio Panu Clausowi Maimannowi 
Davidsenowi i Panu Henrikowi 
Bredahlowi Kockowi – obaj z Danii.

Ponadto Jurorzy wyróżnili 7 prac, wśród 
których znalazła się zwycięska praca III 
edycji Krajowego Konkursu dla Młodych 
Profesjonalistów 2018 organizowanego 
przez SIDiR – dyplom odebrał Pan Filip 
Zinkiewi

Serdecznie gratulujemy i życzymy samych 
sukcesów zawodowych!

PODSUMOWANIE

Konferencja umożliwiła spotkanie liderów 
doradztwa technicznego oraz Młodych 
Profesjonalistów pracujących w branży 
infrastrukturalnej z całej Europy. Młodzi 
Profesjonaliści mogli nawiązać nowe 
kontakty zawodowe, wymieniać się swoimi 
doświadczeniami międzynarodowymi 
i wiedzą, a także zintegrować. W trakcie 
tych intensywnych dni podczas sesji 
panelowych poruszano tematy związane 
z nowymi trendami, narzędziami 
i technologiami w projektowaniu, 
wykonawstwie oraz zarządzaniu, które 
już zaraz zawitają w naszej branży.

Odpowiedzi na zadane pytania nie są łatwe, 
nie mniej zaproponowano zasady, które 
w pełni pozwolą zarządzać procesami 
budowlanymi i stać się inicjatorem 
innowacji w branży budowlanej:

• odkrywać, rozumieć i analizować 
przyszłe trendy;

• nauczyć się korzystać z najnowszych 
zaawansowanych narzędzi 
technologicznych;

• wdrażać nowe metody zarządzania, 
które zapewniają innowacje 
i eksperymenty

• podejmować decyzje 
z wykorzystaniem symulacji, analizy 

danych i informacji – tworzyć 
scenariusze;

• nauczyć się organizować informacje 
na desce rozdzielczej zaprojektowanej 
dla każdego konkretnego projektu;

• nauczyć się, jak wdrożyć współpracę 
poznawczą

Coraz więcej firm w branży budowlanej 
liczących się na rynku stawia na innowacje, 
nowe narzędzia i technologie, w celu 
zwiększenia swojej konkurencyjności. 
Jednocześnie jest to ogromny potencjał, 
który jest przyszłością budownictwa i daje 
możliwość realizacji projektów zachowując 
równowagę pomiędzy jakością, czasem, 
kosztem i bezpieczeństwem. Postęp 
technologiczny obecny jest niemal 
w każdej dziedzinie, nie mniej pamiętajmy, 
że ma on służyć ludzkości.

Filip Zinkiewicz

Laureat Konkursu EFCA 
Young Professional 
Competition 2019

Zwycięzca III edycji 
Konkursu dla Młodych 
Profesjonalistów 2018

Grzegorz Piskorz

Członek Zarządu
Koło Młodych 

Profesjonalistów
Stowarzyszenie Inżynierów 

Doradców i Rzeczoznawców

Fot. 5 Wyróżnienie w Konkursie EFCA Young Professional Competition 2019 dla Pana Filipa 
Zinkiewicza i Pana Krystiana Ziółkowskiego
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www.arbitraz-sidir.pl sekretarz@arbitraz-sidir.pl +48 22 826 16 72

Sąd Arbitrażowy przy Stowarzyszeniu Inżynierów 
Doradców i Rzeczoznawców jest niepaństwowym 
sądem polubownym powołanym przez Strony do 
rozstrzygnięcia ich sporu.

Wyrok sądu arbitrażowego lub ugoda przed nim 
zawarta mają moc prawną na równi z wyrokiem 
sądu powszechnego lub ugodą zawartą przed 
sądem powszechnym.

Dlaczego warto wybrać Sąd Arbitrażowy przy SIDiR?

SPORY W BUDOWNICTWIE JUŻ NIE MUSZĄ TRWAĆ LATAMI!

• Wysoką jakość postępowań arbitrażowych. Strony 
mają prawo wyboru arbitrów. Składy orzekające 
mogą być dobierane w zależności od rodzaju sprawy 
z przewagą na aspekty techniczne lub prawne, ale 
zawsze arbitrzy są profesjonalistami w zakresie 
rozstrzygania sporów i odpowiednio doświadczeni

• Szybkość i efektywność postępowań. Wyrok 
powinien być wydany przed upływem 9 miesięcy 
od dnia ustanowienia Zespołu Orzekającego

• Z uwagi na krótszy przebieg 
postępowania niższe koszty arbitrażu 
w porównaniu z sądownictwem powszechnym 

• Postępowanie jest proaktywne, oparte 
na określonym współdziałaniu arbitrów ze stronami. 
Pozwala to nierzadko uniknąć zbędnej zwłoki czy 
nietrafnych decyzji proceduralnych

• Miejsce postępowania przed sądem arbitrażowym 
wskazują strony

• Sąd Arbitrażowy może przeprowadzić dowód 
z przesłuchania świadków, z dokumentów, oględzin, 
a także uznać inne konieczne dowody, nie może 
jednak stosować środków przymusu

• W postępowaniu dowodowym w arbitrażu 
dopuszcza się pisemne zeznania świadków 
co oszczędza czas i koszty

http://arbitraz-sidir.pl/


III edycja Krajowego Konkursu 
dla Młodych Profesjonalistów
Szanowni Państwo,

Za Nami III edycja Krajowego Konkursu 
dla Młodych Profesjonalistów, której 
rozstrzygnięcie miało miejsce 
w listopadzie ubiegłego roku podczas V 
Ogólnopolskiej Konferencji Arbitrażowej.

Przypomnę, że organizowany przez 
Stowarzyszenie Inżynierów Doradców

i Rzeczoznawców konkurs wyróżnia 
osoby, które w przyszłości staną się 
liderami branży budowlanej, a także 
promuje zawód Inżyniera Konsultanta 
jako różnorodną i atrakcyjną ścieżkę 
kariery.

Do konkursu zgłosić się mogli wszyscy 
Młodzi Profesjonaliści, czyli osoby 
aktywne zawodowo, które w 2018 roku 
nie miały ukończonego 35 roku życia 
oraz wniosły ciekawy wkład w projekt, 
nad którym pracowały w zakresie 
swojej specjalności. Ocenie podlegały 
dotychczasowe osiągnięcia kandydatów, 
zakres oryginalności i innowacyjności 
zrealizowanego projektu, aktualność 
i waga problemu oraz przydatność 
praktyczna opisanego rozwiązania. 
Jury Konkursu kładło szczególny nacisk 
na aspekty innowacyjności i umiejętność 
komunikacji.

Pierwsze miejsce w III edycji Krajowego 
Konkursu dla Młodych Profesjonalistów 
2018 zdobyli Pan Krystian Ziółkowski 
i Pan Filip Zinkiewicz, które 
to zostało uhonorowane nagrodą 
pieniężną w wysokości 1 500 zł netto. Poza 
wymiernymi korzyściami materialnymi, 
w dłuższej perspektywie zwycięzcy mają 
również możliwość zaistnienia w szerokim 
gronie wysokiej klasy specjalistów, 
zrzeszanych przez SIDiR i wielu innych, 
do których dociera Konsultant.

Warto podkreślić, iż zwycięska praca 
konkursowa została wyróżniona 
w tegorocznej edycji konkursu EFCA 
Young Professionals Competition 2019.

Serdecznie gratulujemy!

Nadesłana praca dotyczyła zadania 
inwestycyjnego pn. „Budowa XIV-
kondygnacyjnego budynku mieszkalnego 
z garażem podziemnym i usługami 
w parterze Kompleks „C”, ul. Wojska 
Polskiego, Malczewskiego w Świnoujściu”

W niniejszym opracowaniu autorzy skupili 
się na projekcie zamiennym wykonania 
obudowy wykopu pod fundament budynku 
i jego zabezpieczenia przed nadmiernymi 
odkształceniami przeprowadzając pełną 
analizę trójwymiarową przy użyciu 
Metody Elementów Skończonych (MES). 
Laureaci wykazali się bardzo dużym 
zaangażowaniem

i innowacyjnością przy podejściu 
do problemu. Dzięki wykonaniu wysoce 
profesjonalnej analizy obliczeniowej 
udowodnili, że można było zweryfikować 
pierwotne założenia projektowe i przyjęte 
w projekcie pierwotnym rozwiązania 
konstrukcyjne. Wykonana analiza

i zastosowanie zamiennego rozwiązania 
wpłynęło na znaczne przyspieszenie 
robót w stosunku do założonego 
harmonogramu, a także obniżyć koszty 
wykonania robót stanu zerowego,

a tym samym całej inwestycji.

Podczas oceny Komisja Konkursowa 
w szczególności zwróciła uwagę na ważne 
aspekty pracy takie jak:

 - wkład autorów w zmniejszenie 
kosztów realizacji inwestycji i okres 
realizacji robót,

 - otwartość na innowacje w tym 
rozwiązania projektowe i zamienne  
niż zaprezentowane w projekcie 
pierwotnym

 - samodzielność w działaniu,

 - stosowanie dostępnych technik 
obliczeniowych opartych na MES

 - oryginalne i praktyczne rozwiązanie 
pod kątem inżynierskim

 - Państwa zapraszam do lektury 
zwycięskiej pracy konkursowej, 
specjalnie na potrzeby Konsultanta 
opracowanej w formie artykułu, 
a zwycięzcom gratuluję zdobycie 
pierwszej nagrody i życzę dalszych 
sukcesów zawodowych!

Korzystając z okazji pragnę przypomnieć, 
że SIDiR ogłosił IV edycję Krajowego 
Konkursu dla Młodych Profesjonalistów 
2019, gdzie udział w konkursie mogą wziąć 
wszyscy Młodzi Profesjonaliści, którzy 
w 2019 roku nie mają ukończonego 40 roku 
życia. Nadesłane prace konkursowe będą 
oceniane przez Kapitułę Konkursową 
w skład której wchodzą wybitni polscy 
inżynierowie, inżynierowie konsultanci 
i naukowcy. Z dumą informuję, że patronat 
honorowy nad tym wydarzeniem objęła 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa, 
patronat naukowy Wydział Inżynierii 
Lądowej Politechniki Krakowskiej, 
patronat medialny portal inżynieria.com

i Geoinżynieria Drogi Mosty Tunele 
oraz Sensowna Praca dla Inżynierów 
Budownictwa. Nasi Patroni od lat promują 
największe imprezy związane z branżą 
budowlaną, dlatego objęcie patronatem 
przez znaczące instytucje w Naszym 
środowisku tego wydarzenia jest dla 
Nas zaszczytem i dowodem prestiżu 
Konkursu.

Ogłoszenie wyników Konkursu 
i wręczenie nagród odbędzie się podczas 
najbliższej VI Ogólnopolskiej Konferencji 
Arbitrażowej.

Serdecznie zapraszamy!

Grzegorz Piskorz
Członek Zarządu SIDiR

Przewodniczący Koła Młodych 
Profesjonalistów

Koło Młodych Profesjonalistów

Grzegorz Piskorz
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Optymalizacja założeń projektowych 
obudowy wykopu na przykładzie 
budowy XIV kondygnacyjnego 
wieżowca z garażem podziemnym przy 
zbiegu ulic Wojska Polskiego i Jacka 
Malczewskiego w Świnoujściu.
Opis problemu

Jednym z wyzwań inżynierskich 
w wykonaniu obiektu była jego niewielka 
odległość w stosunku do istniejącej 
zabudowy oraz sieci uzbrojenia 
terenu. Dodatkowym utrudnieniem 
była konieczność obniżenia poziomu 
zwierciadła wody gruntowej oraz 
wykonanie obudowy wykopu w sposób 
zapobiegający uszkodzeniom zabudowy 
znajdującej się w sąsiedztwie placu 
budowy. Pierwotny projekt zakładał, 
że obudowa wykopu nie jest w stanie 
samodzielnie przenieść obciążeń parcia 
gruntu.

Rys. 1 Rzut obudowy wykopu

Wstępnie zaprojektowano złożony system 
rozparć, przez co prace nad kondygnacją 
podziemną musiały być podzielone 
na etapy:

• wykonanie ścian do wysokości 
systemu rozparć,

• demontaż rozparć oraz częściowa 
zasypka wykopu,

• dokończenie ścian i demontaż 
obudowy wykopu.

Innowacyjne aspekty projektu

System rozparć powodował znaczne 
wydłużenie prac w porównaniu do ciągłego 
wznoszenia. Autorzy opracowania mieli 
wątpliwości czy rozpory z inżynierskiego 
punktu widzenia są konieczne. Wydawało 
im się że przy stosunkowo niewielkiej 
głębokości wykopu nie ma potrzeby 
stosowania rozpór, a konstrukcja jest 
przewymiarowana. W związku z tym 
postanowili na własną rękę wykonać 
obliczenia weryfikujące.

W obliczeniach wg powszechnie 
stosowanej metody Blooma wartości 
przemieszczeń grodzic stalowych  
kształtowały się na poziomie 
ok. 45 cm. Nie można było tego 
zaakceptować ze względu na ryzyko 
uszkodzenia istniejącej zabudowy oraz 
sieci uzbrojenia terenu w pobliżu 
budowy. Autorzy zwrócili jednak uwagę 
na fakt, że w tej metodzie rozpatrywany 
jest przekrój płaski, dotyczący jedynie 
wycinka analizowanej ścianki. Uznali 
że klasyczne metody prezentują wyniki 
z dużym marginesem bezpieczeństwa, nie 
uwzględniając w żaden sposób warunków 
brzegowych, jak choćby wzajemne 
opieranie się ścianek w narożnikach. 
Analizując globalnie rozmieszczenie 
rozpór w projekcie pierwotnym można 
zauważyć, że ich największe zagęszczenie 
jest właśnie w okolicy narożników, gdzie 
ścianka szczelna łączy się z prostopadłą 
przegubowo.

W poszukiwaniu podejścia obliczeniowego 
autorzy zainspirowali się sposobem 
wykonywania wykopów pod stanowiska 

do mikrotunnelingu. Na potrzeby 
tej technologii wykonuje się komory 
o niewielkiej powierzchni lecz o znacznej 
głębokości, zabezpieczane również 
ściankami szczelnymi. Nie ma natomiast  
konieczności stosowania rozparć 
ze względu na przestrzenną pracę ścianki 
i jej wzajemną współpracę w narożnikach. 
Innowacyjność tego podejścia polega 
na całkowitym odrzuceniu toku 
obliczeniowego stosowanego w układach 
płaskich i rozpatrywaniu sposobu pracy 
konstrukcyjnej ściany obudowy wykopu 
jako całości.

Aby udowodnić istnienie przesłanek 
do rezygnacji z montażu systemu rozpór, 
autorzy wykonali  przestrzenną analizę 
z zastosowaniem Metody Elementów 
Skończonych. W celu maksymalnego 
odwzorowania warunków jakim miała 
zostać poddana ścianka szczelna, 
stworzyli model bryłowy uwzględniający 
rzeczywistą geometrię ustroju, wyznaczyli 
zastępczą sztywność grodzic stalowych 
o profilu AZ oraz przyjęli parametry 
geotechniczne i obciążenie naziomu 
zgodne z   projektem wykonawczym 
i dokumentacją geologiczno-inżynierską. 
 

Rys. 2 Model obliczeniowy MES

Koło Młodych Profesjonalistów

Filip  Zinkiewicz, Krystian Ziółkowski
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Po dokładnym sprawdzeniu modelu 
obliczeniowego oraz przeprowadzeniu 
obliczeń autorzy uzyskali zadowalające 
wyniki. Maksymalne wartości 
przemieszczeń poziomych wyniosły 
7,921 cm. Oznaczało to, że dzięki 
dokładniejszej analizie otrzymano wynik 
prawie 6 razy mniejszy niż pierwotnie 
zakładano. Sposób odkształcenia 
obudowy wykopu pokazany na modelu 3D 
idealnie odwzorowuje jego rzeczywiste 
zachowanie. Koncentracja naprężeń 
w narożnikach skutecznie ogranicza 
odkształcenia poziome  ścianki szczelnej. 
Oznacza to słuszność przeprowadzonej 
analizy pod kątem optymalizacji.

Rys. 3 Siatka obliczeniowa MES

Zespół projektowy po otrzymaniu 
wniosku o wprowadzenie rozwiązania 
zamiennego wraz z wynikami 
analizy autorów uznał opracowanie 
za wiarygodne i na jego podstawie zgodził 
się zrezygnować z rozpór obudowy 
wykopu.

Jedynym zastrzeżeniem ze strony 
projektantów była konieczność stałego 
monitoringu odkształceń ścianki 
szczelnej oraz bieżące informowanie ich 
o poziomie pomierzonych przemieszczeń.

Finalnie zakończono roboty 
fundamentowe znacznie szybciej niż 
zakładał pierwotny harmonogram. Brak 
systemu rozpór realnie przyspieszył 
prace i obniżył koszty. Podczas 
pomiarów geodezyjnych nie zanotowano 
przemieszczeń większych niż wartości 
maksymalne uzyskane w analizie 
przestrzennej.

Dzięki doświadczeniu zdobytym przy 
tym projekcie autorzy przekonali się, 
że do sprawnego zarządzania budową 
potrzebne jest również wiedza z zakresu 
projektowania.

Z pewnością wiele inwestycji przez 
ograniczone możliwości techniczne 
na etapie projektowania i planowania 
jest wykonywanych zawyżonym 
kosztem, którego z pozoru nie widać. 
Głębsze spojrzenie na analizowane 
problemy techniczne umożliwia znaczne 
ograniczenie kosztów i przyspieszenie 
prac. Drogą do tego jest współpraca 
i otwarte podejście inżynierskie 
do każdego z etapów wykonania projektu.

Koło Młodych Profesjonalistów

Filip Zinkiewicz

Laureat Konkursu EFCA 
Young Professional 
Competition 2019

Zwycięzca III edycji 
Konkursu dla Młodych 
Profesjonalistów 2018

Krystian Ziółkowski

Absolwent Uniwersytetu 
Warmińsko- Mazurskiego 

w Olsztynie na kierunku 
Budownictwo w specjalności 

Budowle i Konstrukcje 
Inżynierskie oraz 

Inżynierii Środowiska 
w specjalności Inżynieria 

Sanitarna i Wodna.
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Giełda Pracy SIDiR jest odpowiedzią na częste wiadomości otrzymywane od firm poszukujących 

wyspecjalizowanych pracowników na stanowiska kierownicze i projektowe. Już w pierwszych miesiącach 

funkcjonowania giełda okazała się strzałem w dziesiątkę, jej skuteczność przerosła nasze oczekiwania.

Na Giełdzie Pracy SIDiR znajdą Państwo zarówno ogłoszenia firm poszukujących pracowników 

oraz informacje o trwających naborach do międzynarodowych kontraktów współfinansowanych 

przez takie instytucje jak Bank Światowy czy Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

Chętnych do zamieszczenia ogłoszenia prosimy o przesłanie wypełnionego 

formularza zgłoszenia (dostępny na stronie Giełdy) na adres biuro@sidir.pl

ONI JUŻ WYPRÓBOWALI 

https://sidir.pl/gielda-pracy/

PRZEZ CAŁY OKRES TESTOWY DODAWANIE NOWYCH OGŁOSZEŃ BEZ OPŁAT!
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Wykonywanie analiz terminowych 
z uwzględnieniem zdarzeń oraz 
opóźnień równoległych

Problematyka związana z opóźnieniami i zakłóceniami, które stosunkowo często pojawiają się w trakcie 
realizacji projektów budowlanych, niejednokrotnie staje się powodem sporów pomiędzy uczestnikami 
procesu budowlanego. Taki stan rzeczy wynikać może z wielu czynników, do których z pewnością zaliczyć 

należy rozbieżność stanowisk stron co do rzeczywistych przyczyn powstałych opóźnień i odpowiedzialności 
za ich wystąpienie – niezawinione opóźnienie spowodowane okolicznościami niezależnymi od Wykonawcy 
lub opóźnienie zawinione tzw. zwłoka Wykonawcy wynikająca przykładowo z braku odpowiedniej mobilizacji. 
Oczywiście trudno zgodzić się z tezą, że brak dotrzymania terminów umownych podczas realizacji inwestycji, 
zawsze wynika tylko i wyłącznie z przyczyn zależnych od jednej strony kontraktu lub z przyczyn całkowicie 
od stron niezależnych.

W praktyce oczywiście najczęściej mamy 
do czynienia z sytuacjami, w których 
to obie strony kontraktu w pewnym 
stopniu przyczyniają się do powstałego 
opóźnienia. Pomimo oczywistej współ-
odpowiedzialności obu stron umowy 
za powstałe opóźnienie polemika Zama-
wiających lub Inżynierów stanowiących 
personel Zamawiającego, prowadzona 
jest zazwyczaj z Wykonawcami zupeł-
nie w oderwaniu od oceny skutków tzw. 
opóźnień równoległych w postaci cho-
ciażby własnych analiz terminowych. Ar-
gumentacja mająca ostatecznie stanowić 
podstawę dla odrzucenia terminowych 
roszczeń Wykonawcy lub w sposób zna-
czący ograniczająca wymiar wniosko-
wanego przedłużenia, sprowadzana jest 
w takim przypadku wyłącznie do próby 
wykazania współodpowiedzialności Wy-
konawcy za powstałe opóźnienie poprzez 
stawianie określonych tez i twierdzeń do-
tyczących przebiegu stanu faktycznego 
i poszczególnych zdarzeń zaburzających 

planową realizację robót budowlanych, 
bez przeprowadzania własnej, szczegó-
łowej analizy terminowej w tym zakresie 
tj. udowodnienia wpływu tych tez na za-
łożenia zatwierdzonego Harmonogramu 
Robót oraz analiz przedstawianych przez 
Wykonawców. Nic więc dziwnego, że takie 
praktyki Zamawiających, prowadzić będą 
wyłącznie do sporów sądowych, które 
kończyć się będą zasądzaniem na rzecz 
Wykonawców zwrotu bezpodstawnie na-
liczonych i potrąconych kar umownych 
za powstałe opóźnienie.

Co do zasady ciężar udowodnienia danego 
faktu (np. współodpowiedzialności 
Wykonawcy za powstałe opóźnienie), 
zmierzającego do wykazania określonego 
uprawnienia, zawsze będzie spoczywał 
na tej stronie umowy, która wywodzi 
określone skutki umowne, czy 
prawne z tego faktu. Jest już raczej 
standardem, że od Wykonawcy, który 
w celu wykazania swojego uprawnienia 

do przedłużenia terminu końcowego 
(Czasu na Ukończenie w umowach 
realizowanych według wzorców FIDIC) 
i/lub zmiany terminów pośrednich 
tzw. kamieni milowych, wymaga się 
przeprowadzenia szczegółowej analizy 
terminowej/analizy opóźnień wpływu 
poszczególnych zdarzeń zaburzających 
planowaną realizację robót budowlanych 
na założenia – w tym ścieżkę krytyczną – 
zatwierdzonego Harmonogramu Robót.

Sami Zamawiający, którzy raczej dążą 
do ograniczania uprawnienia Wykonawcy 
w tym zakresie, rzadko odwołują 
się natomiast do własnych analiz 
opóźnień w celu udowodnienia wpływu 
podnoszonych przez nich argumentów 
na zasadność i wymiar żądania 
Wykonawcy. Oczywiście sporządzenie 
takiej analizy wymaga szczególnej wiedzy 
eksperckiej. Przykładowo sama znajomość 
podstawowych zasad planowania 
oraz harmonogramowania robót, jak 

Realizacja kontraktu

Michał Lempkowski
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również narzędzi informatycznych 
wspomagających te procesy mogą okazać 
się pomocne, aczkolwiek z pewnością 
niewystarczające, aby móc w sposób 
rzetelny przeprowadzić lub chociażby 
zweryfikować wykonaną analizę 
opóźnień, która obejmuje przykładowo 
kilkadziesiąt zdarzeń zakłócających. 
Jeszcze trudniejszym zadaniem jest 
prawidłowa i obiektywna ocena wpływu 
występowania zdarzeń i opóźnień 
równoległych, wywołujących jednak 
coraz większe zainteresowanie Sądów 
Arbitrażowych lub powszechnych 
w Polsce, którym przyszło rozstrzygać 
spory powstałe na gruncie umów o roboty 
budowlane.

W celu przybliżenia tematyki związanej 
z wykonywaniem analiz terminowych 
z uwzględnianiem zarówno zdarzeń, jak 
i opóźnień równoległych należy w pierwszej 
kolejności wrócić do poszczególnych 
technik ich wykonywania oraz 
podstawowych założeń. Wśród metod 
analiz terminowych wyróżnia się techniki 
prospektywne („patrz w przód”) oraz 
techniki retrospektywne („patrz w tył”), 
co stanowi zasadniczą różnicę w podejściu 
do wykonywania analiz terminowych 
w określonych okolicznościach stanu 
faktycznego. W dokumencie pn. “Delay and 
Disruption Protocol”1, metody „Impacted 
As-Planned” i „Time Impact Analysis”, 
zalicza się do technik prospektywnych, 
natomiast metody „Collapsed As-Built” 
i „As-Planned Vs As-Built” do technik 
retrospektywnych. Istotnym aspektem 
przy wyborze odpowiedniej metody 
analizy terminowej jest przede wszystkim 
zakres materiałów bazowych, dostępny 
na potrzeby jej sporządzenia. Zgodnie 
z Delay and Disruption Protocol, aby 

1  Society of Construction Law (UK) Delay and 
Disruption Protocol 2nd Edition: February 2017, 
www.scl.org.uk

przeprowadzić analizę terminową 
określoną techniką należy dysponować 
następującymi dokumentami:

„Impacted as Planned” – wymagany 
jest bazowy harmonogram 
z logicznymi powiązaniami, harmonogram 
powykonawczy nie jest wymagany;

• „Time Impact Analysis” – wymagany 
jest bazowy oraz zaktualizowany 
harmonogram z logicznymi 
powiązaniami, harmonogram 
powykonawczy nie jest wymagany;

• „The Collapsed As-Built” – wymagany 
jest harmonogram powykonawczy 
z logicznymi powiązaniami, 
bazowy harmonogram z logicznymi 
powiązaniami nie jest wymagany;

• “As-Planned Vs As-Built” – wymagany 
jest bazowy harmonogram, nie 
wymaga bazowego harmonogramu 
z powiązaniami, harmonogram 
powykonawczy jest wymagany (bez 
powiązań).

• Każda metoda ma swoje plusy i minusy, 
natomiast to co stanowi ich wspólny 
mianownik to przede wszystkim 
konieczność przeprowadzenia 

szczegółowej analizy tzw. „Zdarzeń”, 
czyli okoliczności zaburzających 
zaplanowaną realizację robót 
budowlanych, które stanowią 
podstawowy element każdej 
analizy terminowej. Niezależnie 
bowiem od wybranej metody, 
analiza terminowa sprowadza 
się ostatecznie do oceny wpływu 
poszczególnych Zdarzeń na założenia 
tzw. „Harmonogramu Bazowego” lub 
rzeczywisty przebieg realizacji robót, 
który można przedstawić w postaci 
tzw. „Harmonogramu Bazowego 
Powykonawczego” – w zależności 
od wybranej metody.

W przypadku metod prospektywnych, 
podczas przeprowadzania analizy wpływu 
zdefiniowanych Zdarzeń na poszczególne 
zadania z Harmonogramu Bazowego, 
można zidentyfikować różne sytuacje, 
w tym również takie które przedstawione 
zostały na rysunku nr 1. Wyobraźmy 
sobie modelowy Harmonogram 
Bazowy, składający się z trzech Zadań 
nr 1, 2 i 3, które są ze sobą powiązane 
w relacji ZR (zakończenie-rozpoczęcie) 
i leżą na ścieżce krytycznej projektu. 
Zadania te w trakcie realizacji projektu 
zaburzone zostały przez okoliczności 
zdefiniowane jako Zdarzenia nr 1, 2, 3, 4, 

ZDARZENIE NR 1 - ZDARZENIE NADRZĘDNE

ZADANIE NR 1

ZADANIE NR 2

ZADANIE NR 3
ZDARZENIE NR 2

ZDARZENIE NR 3

ZDARZENIE NR 4

ZDARZENIE NR 5 ZDARZENIE NR 6

ZDARZENIE NR 7

SCENARIUSZ I

ROZPOCZĘCIE 
PROJEKTU

ZAKOŃCZENIE 
PROJEKTU - PLAN

SCENARIUSZ II SCENARIUSZ III

Rys. nr 1 – przykładowe scenariusze występowania Zdarzeń zaburzających planowaną realizację robót 

budowlanych na tle zaplanowanych zadań w Harmonogramie Bazowym. 
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5, 6 i 7. Dla potrzeb niniejszego artykułu 
nie ma znaczenia jakiego typu projektu 
dotyczy omawiany przypadek, w tym 
z jakim typem zdarzeń zakłócających 
mamy do czynienia (kolizje podziemne, 
niesprzyjające warunki pogodowe, błędy 
projektowe, itp.).

Poniżej omówione zostały poszczególne 
scenariusze nr I, II i III występowania 
Zdarzeń zaburzających realizację 
robót i ich skutków z uwzględnieniem 
aspektu równoległego występowania 
poszczególnych Zdarzeń lub ich 
częściowego nakładania się na siebie 
oraz wpływu takich sytuacji na przebieg 
analizy terminowej.

SCENARIUSZ NR I

Rysunek nr 2 przedstawia sytuację, 
w której Zdarzenia nr 1, 2 i 3 zaburzyły 
realizację Zadania nr 1, przy czym 
czas trwania Zdarzeń nr 2 i 3 mieścił 
się w czasie trwania Zdarzenia nr 1, 
a dodatkowo czas trwania Zdarzenia nr 3 
pokrywał się częściowo z czasem trwania 
Zdarzenia nr 2. W takim przypadku 
mamy do czynienia z tzw. Zdarzeniami 
równoległymi, występującymi w grupie 
określonych Zdarzeń, wśród których 
można wyodrębnić tzw. Zdarzenie 
nadrzędne. W omawianym przypadku 
Zdarzeniem nadrzędnym będzie 
oczywiście Zdarzenie nr 1. Wpływ Zdarzeń 
nr 2 i 3 pozostaje zatem bez znaczenia dla 
wydłużenia Zadania nr 1 i tym samym 
analizy terminowej. Zdarzenia nr 2 i 3 
można zdefiniować jako tzw. Zdarzenia 
podrzędne. Zidentyfikowanie Zdarzenia 
nadrzędnego, które co do zasady 
charakteryzuje się najdłuższym wpływem 
efektywnym Zdarzenia (pod pojęciem 
czego rozumieć należy czas trwania 
Zdarzenia, podczas którego faktycznie 
zaburza ono określone zadania), stanowi 
bardzo istotny element każdej analizy 
terminowej. W przypadku ewentualnego 
sporu stron co do zasadności i wpływu 
Zdarzeń nr 2 i 3 na Harmonogram 
Robót, można w ten sposób wykazać, 
iż ewentualna dyskusja w tym zakresie 
pozostaje bez wpływu zarówno na samo 
Zadanie nr 1, jak i na wydłużenie terminu 
zakończenia całego projektu. Dzieje 
się tak ponieważ Zdarzenie nadrzędne 

niejako”kumuluje” skutki występowania 
Zdarzeń podrzędnych.

SCENARIUSZ NR II

Rysunek nr 3 przedstawia sytuację, 
w której Zdarzenia nr 4 i 5 zaburzyły 
realizację Zadania nr 2, przy czym 
czasy trwania Zdarzeń nr 4 i 5 nie 
nakładają się na siebie. W tej grupie 
Zdarzeń nie mamy zatem do czynienia 
z tzw. Zdarzeniami równoległymi. Nie 
ma również konieczności wyodrębniania 
Zdarzeń nadrzędnych i podrzędnych, 
a pomiędzy Zdarzeniami nr 4 i 5 można 
wręcz postawić znak równości. Czasy 

ich trwania są bowiem dokładnie takie 
same i w taki sam sposób wpływają 
na wydłużenie czasu trwania Zadania nr 
2 i tym samym na termin zakończenia 
całego projektu.

SCENARIUSZ NR III

Rysunek nr 4 przedstawia sytuację, w której 
Zdarzenia nr 6 i 7 zaburzyły realizację 
Zadania nr 3, przy czym czasy trwania 
Zdarzeń nr 6 i 7 częściowo nakładają się 
na siebie. W takim przypadku również 
mamy do czynienia z tzw. Zdarzeniami 
równoległymi, występującymi w grupie 
określonych Zdarzeń, wśród których 

ZAKOŃCZENIE 
PROJEKTU - PLAN

ZAKOŃCZENIE 
PROJEKTU - REALIZACJA

ZADANIE NR 1 ZDARZENIE NR 1

ZADANIE NR 2

ZADANIE NR 3

ZDARZENIE NR 1 - ZDARZENIE NADRZĘDNE

ZDARZENIE NR 2

ZDARZENIE NR 3

ROZPOCZĘCIE 
PROJEKTU

SCENARIUSZ I

WPŁYW  Z.1, Z.2 I Z.3
NA POSTĘP

WPŁYW  Z.1, Z.2 I Z.3
NA TERMIN PROJEKTU

Rys. nr 2 – skutki wystąpienia Zdarzeń nr 1, 2 i 3 na postęp robót oraz termin zakończenia projektu. 

ZADANIE NR 1

ZADANIE NR 2

ZADANIE NR 3ZADANIE NR 4

ZADANIE NR 5

ZADANIE NR 4 ZADANIE NR 5

ROZPOCZĘCIE 
PROJEKTU

ZAKOŃCZENIE 
PROJEKTU - PLAN

ZAKOŃCZENIE 
PROJEKTU - REALIZACJA

SCENARIUSZ II

WPŁYW  Z.4 I Z.5
NA POSTĘP

WPŁYW  Z.4 I Z.5
NA TERMIN PROJEKTU

Rys. nr 3 – skutki wystąpienia Zdarzeń nr 4 i 5 na postęp robót oraz termin zakończenia projektu. 

ZADANIE NR 1

ZADANIE NR 2

ZADANIE NR 3 ZDARZENIE NR 6

ZDARZENIE NR 6

ZDARZENIE NR 6

Z.7

SCENARIUSZ III

ROZPOCZĘCIE 
PROJEKTU

ZAKOŃCZENIE 
PROJEKTU - PLAN

ZAKOŃCZENIE 
PROJEKTU - REALIZACJA

WPŁYW  Z.6 I Z.7
NA POSTĘP

WPŁYW  Z.6 I Z.7
NA TERMIN PROJEKTU

Rys. nr 4 – skutki wystąpienia Zdarzeń nr 6 i 7 na postęp robót oraz termin zakończenia projektu. 
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można wyodrębnić tzw. Zdarzenie 
nadrzędne. W omawianym przypadku 
Zdarzeniem nadrzędnym będzie 
oczywiście Zdarzenie nr 6, przy czym 
w odróżnieniu do Scenariusza nr 1 tym 
razem wyłącznie część Zdarzenia nr 
7 – pokrywająca się z czasem trwania 
Zdarzenia nr 6, pozostaje bez znaczenia 
dla wydłużenia Zadania nr 3 i tym samym 
analizy terminowej. Na wydłużenie 
czasu trwania Zadania nr 3 i tym samym 
na termin zakończenia całego projektu 
wpływają zatem – Zdarzenie nr 6 oraz – 
Zdarzenie nr 7, w części nie pokrywającej 
się z czasem trwania Zdarzenia nr 6.

Kolejnym istotnym aspektem w analizach 
terminowych są opóźnienia równoległe, 
które można zdefiniować jako okres 
wydłużenia terminu zakończenia 
projektu, za który odpowiedzialność 
ponoszą obie strony umowy. 
W praktyce ma to zatem istotne 
znaczenie szczególnie dla uprawnień 
stron – Wykonawcy do wydłużenia 
terminu zakończenia projektu oraz 
zwrotu dodatkowych kosztów ogólnych 
poniesionych w związku z wydłużeniem 
czasu realizacji robót budowlanych 
– Zamawiającego do ewentualnego 
naliczenia kar umownych za nienależyte 

wykonanie umowy. Identyfikacja 
opóźnień równoległych w analizie 
opóźnień jest w dużym stopniu ułatwiona 
po zakończeniu realizacji projektu, kiedy 
to znany jest już dokładnie lub możliwy 
do odtworzenia rzeczywisty przebieg 
realizacji wszystkich robót.

Pierwszym etapem identyfikacji 
opóźnień równoległych jest w takim 
przypadku zidentyfikowanie sytuacji 
w których analizowane Zdarzenie/
Zdarzenia zakłócające określone 
Zadanie z Harmonogramu Bazowego”nie 
pokrywają” rzeczywistego wydłużenia 
tego Zadania. W takiej sytuacji całkowite 
wydłużenie czasu trwania Zadania 
w stosunku do czasu zaplanowanego 
w Harmonogramie Bazowym, nie może 
zostać usprawiedliwione wyłącznie 
okolicznościami niezależnymi 
od Wykonawcy. Okres wydłużenia 
Zadania niepokryty Zdarzeniami, 
powinien w takim przypadku zostać 
zakwalifikowany jako „opóźnienie 
Wykonawcy”, co nie musi z góry 
oznaczać wpływu takiego opóźnienia 
na wydłużenie terminu zakończenia 
całego projektu. Dzieje się tak bowiem 
wyłącznie w przypadku, gdy analizowane 
Zadanie leży na ścieżce krytycznej 

i jest tzw. Zadaniem krytycznym. Każde 
bowiem wydłużenie czasu trwania 
Zadania krytycznego oznacza wydłużenie 
całego projektu.

W międzynarodowej praktyce 
arbitrażowej stosowana jest zazwyczaj 
zasada, że występowanie opóźnień 
równoległych uprawnia Wykonawcę 
do przedłużenia terminu końcowego 
(Czasu na Ukończenie), bez zachowania 
uprawnienia do zwrotu dodatkowych 
kosztów ogólnych poniesionych 
w związku z wydłużeniem czasu realizacji 
robót budowlanych. Takie podejście 
do rozstrzygania sporów, u podstaw 
których leżą opóźnienia w realizacji robót, 
wydaje się szczególnie sprawiedliwe dla 
obu stron umowy i tym samym godne 
naśladowania, a nawet ustandaryzowania.

Michał Lempkowski

Inżynier Konsultant,
Ekspert ds. analiz 
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Jak udowodnić przekroczenie zwykłego 
ryzyka kontraktowego i nadzwyczajnej 
zmiany stosunków na potrzeby sporu 
o podwyższenie wynagrodzenia?

W listopadzie 2018 miała miejsce V edycja ogólnopolskiej konferencji arbitrażowej, podczas której 
omawiano problem waloryzacji i nadzwyczajnej zmiany stosunków. Zagadnienie nadzwyczajnej zmiany 
stosunków jest szeroko omawiane w branży budowlanej i nadal budzi emocje. Od tego czasu zostały 

wydane dwa orzeczenia Sądu Najwyższego w odniesieniu do sporów budowlanych – jedno w oparciu o art. 3571 
KC, a drugie w oparciu o art. 632 § 2 KC. Postanowienie Sądu Najwyższego, z dnia 24 kwietnia 2019 r., w sprawie 
I CSK 640/18 po raz kolejny podkreśla, że „hipotezą art. 3571 KC objęte są tylko zdarzenia nadzwyczajne o charakterze 
powszechnym, niezależne od woli stron, wykraczające poza typowe ryzyko gospodarcze”. Natomiast Wyrok Sądu 
Najwyższego, z dnia 24 maja 2019 r., w sprawie I CSK 218/18 przedstawia nowe spojrzenie na omawiane 
zagadnienie stwierdzając, że „podwyższenie wynagrodzenia ryczałtowego na podstawie tego przepisu powinno 
obejmować tę część tej straty, która wykracza poza to zwykłe ryzyko kontraktowe. Sąd, oceniając, w jakim stopniu 
ma podwyższyć wynagrodzenie ryczałtowe na podstawie art. 632 § 2 KC, powinien więc ustalić, w jakim zakresie strata 
rażąca przyjmującemu zamówienie lub poniesiona przez niego przekracza to zwykłe ryzyko kontraktowe, i podwyższyć 
wynagrodzenie tylko w takim wymiarze, w którym dochodzi do przekroczenia tego ryzyka”.

Kompleksowe odniesienie się do problemu 
sprowadza się do sformułowania 
następujących pytań:

1. Co należy rozumieć przez zwykłe 
ryzyko kontraktowe lub typowe 
ryzyko gospodarcze?

2. Jaki poziom zwykłego ryzyka 
kontraktowego powinien być ujęty 
w ofercie wykonawcy?

3. Czy doszło do zdarzenia 
nadzwyczajnego o charakterze 
powszechnym, niezależnego od woli 
stron, wykraczającego poza typowe 
ryzyko gospodarcze?

4. Czy doszło do nadzwyczajnej zmiany 
stosunków pomiędzy stronami, 
której skutkiem jest rażąca strata?

Jak słusznie zauważył Sąd Najwyższy 
w sprawie I CSK 640/18 „to, że podmioty 
obrotu gospodarczego prowadzą 
działalność w celu osiągnięcia zysku, 
nie oznacza przy tym, że każde 
przedsięwzięcie, w jakim uczestniczą, 
musi im zagwarantować jego osiągnięcie”. 
Nie mniej jednak długotrwałe obciążenie 
negatywnymi skutkami zrealizowanego 
ryzyka sprowadzają się do spadku 
rentowności, a ostatecznie do upadłości 
przedsiębiorstw. W 1976 r., na dwa aspekty 
ryzyka wskazał W. Grzybowski, pisząc: 
„ryzyko grożąc ewentualnością powstania 
odchylenia ujemnego – straty gospodarczej, 

musi również stwarzać szansę zwiększenia 
korzyści ponad stan przewidywanej 
równowagi lub co najmniej osiągnięcia tej 
równowagi”1. Wobec tego przedsiębiorcy 
w perspektywie wieloletniej dążą 
co najmniej do osiągnięcia równowagi. 
Opisaną tendencję można zauważyć 
w danych statystycznych publikowanych 
przez GUS. GUS publikuje dane 
statystyczne w zakresie rentowności 
branży budowlanej od początku 2005 
roku. Dla badanego okresu (2005-2018) 
można określić średnią rentowność netto, 
która wynosi 3,6%. Nie mniej jednak biorąc 
pod uwagę spadek wartości pieniądza 
(porównanie ze stopami oprocentowania 

1 W. Grzybowski, Ryzyko w procesie podejmowa-
nia decyzji, Uniwersytet Marii Curie-Skłodow-
skiej, Lublin 1976, s. 25.
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referencyjnego) w czasie rentowność 
branży budowlanej wynosi średnio 0,4%.

Z przedstawionego wykresu (rys. 1) 
wynika, że od końca pierwszego kwartału 
2011 do końca trzeciego kwartału 2013 
branża budowlana była mniej opłacalna 
niż stopy oprocentowania referencyjnego, 
a tym samym była oceniana przez 
inwestorów jako nadmiernie ryzykowna. 
Możemy również zaobserwować, że 
średnia rentowność względem stopy 
oprocentowania referencyjnego (0,4%) 
obserwowana w okresie 2005-2010 
została nadrobiona dopiero w 2018 roku. 
Kolejnym wnioskiem płynącym z analizy 
powyższego wykresu jest informacja, że 
branża budowlana wyciągnęła wnioski 
z kryzysu lat 2012-2013 i znacznie 
wcześniej reaguje na niepokojące sygnały 

dotyczące nierentownych kontraktów, 
czego dowodem jest prowadzona dyskusja 
o konieczności waloryzacji kontraktów 
budowlanych.

W tym miejscu należy przypomnieć, 
że rentowność branży budowlanej 
powinna stwarzać szansę zwiększenia 
korzyści ponad stan przewidywanej 
równowagi lub co najmniej osiągnięcia 
tej równowagi. Wykonawcy kalkulując 
oferty określają ryzyka i przypisują im 
prawdopodobieństwo wystąpienia. 
Wśród ryzyka, z którym muszą liczyć 
się wykonawcy możemy wyszczególnić 
między innymi ryzyka finansowe (ryzyko 
kredytowe, ryzyko walutowe, ryzyko 
zmiany cen towarów) i operacyjne 
(ryzyko personalne, ryzyko organizacji, 
ryzyko jakości). Zwykłe ryzyko 

kontraktowe obejmuje zatem cały katalog 
wymienionych wyżej ryzyk, a jego wartość 
równa jest sumie założonego ryzyka.

Określenie ryzyka kontraktowego 
powinno być spojrzeniem 
wieloaspektowym. Jednym z elementów 
ryzyka jest ryzyko zmiany cen. Do jego 
oszacowania warto posłużyć się modelem 
uogólnionym publikowanym przez 
jedno z ogólnodostępnych wydawnictw. 
W celu zobrazowania metodologii 
poniżej przedstawiono wykres zmian 
cen obiektów drogowych, dla inwestycji, 
na której doszło do złożenia oferty 
w czerwcu 2017.

Z wykresu (rys 2) wynika, że ceny 
obiektów drogowych na przestrzeni 
15 lat wzrosły o ponad 20%. Z drugiej 
strony można również zauważyć, że 
5 ostatnich lat charakteryzowało się 
stabilizacją cen. Na podstawie danych 
statystycznych oferent może opracować 
prognozę i oszacować ryzyko związane 
z realizacją. O ile określenie założonego 
ryzyka w ofercie jest zastrzeżone dla 
oferenta to w przypadku sporu biegły 
powinien zbadać racjonalność założeń 
przyjętych przez oferenta. W omawianym 
przykładzie założono, że wykonawca 
składający ofertę przyjął najgorszy 
wariant tj. uwzględniający zmiany cen z 15 
lat sprzed złożenia oferty.

Na podstawie otrzymanej linii (rys. 3) 
trendu wykonawca powinien oszacować 
jak zmiana cen wpłynie na faktyczne 
koszty realizacji, w związku z faktem, 
że koszty realizacji nie są rozłożone 
równo w czasie. Dla przykładu przyjęto, 
że nakłady finansowe będą zgodne 
z rozkładem normalnym, co zostało 
przedstawione na wykresie (rys 4).

W rozpatrywanym przykładzie 
wykonawca w ryzyku kontraktowym 
powinien uwzględnić 4,27% ryzyka 
z tytułu zmiany cen. Przedmiotowe 

rys. 1

rys. 2

Waloryzacja
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ryzyko nie stanowi całego zbioru ryzyk, 
jakie powinien założyć wykonawca. 
Nie mniej jednak badanie poprawności 
założonego ryzyka należy przeprowadzić 
każdorazowo badając zarówno dane 
dostępne wykonawcy przed złożeniem 
oferty, jak również sytuację rynkową. 
Należy mieć na uwadze, że poziom 
prawidłowo założonego zwykłego 
ryzyka kontraktowego nie może 
doprowadzić do sytuacji, kiedy przesadna 
zachowawczość wykluczy wykonawcę 
z możliwości składania konkurencyjnych 
ofert.

Zawierając umowę o roboty budowlane 
wykonawca zobowiązuje się do oddania 
przewidzianego w umowie obiektu, 
wykonanego zgodnie z projektem 
i z zasadami wiedzy technicznej, 
a inwestor zobowiązuje się między 
innymi do zapłaty umówionego 
wynagrodzenia. Skoro umowa wzajemna 
zobowiązuje obie strony w taki sposób, 
że świadczenie jednej z nich ma być 
odpowiednikiem świadczenia drugiej 
to istotna zmiana okoliczności w jakich 
realizowane jest świadczenie jednej 
strony może doprowadzić do zachwiania 
równowagi stron i ekwiwalentności 

świadczeń. Jeżeli zdarzenia nadzwyczajne 
o charakterze powszechnym, niezależne 
od woli stron, wykraczające poza 
typowe ryzyko gospodarcze są podstawą 
do zmiany umowy określonej w oparciu 
o art. 3571 KC lub w oparciu o art. 632 
§ 2 KC to zachwianie równowagi stron 
i ekwiwalentności świadczeń jest 
niewątpliwie jednym z warunków, który 
powinien być podjęty weryfikacji.

W tym miejscu należy przypomnieć, 
że rentowność branży budowlanej 
powinna stwarzać szansę zwiększenia 
korzyści ponad stan przewidywanej 
równowagi lub co najmniej osiągnięcia 
tej równowagi. Wykonawcy kalkulując 
oferty określają ryzyka i przypisują im 
prawdopodobieństwo wystąpienia. 
Porównując wskaźnik rentowności netto 
(GUS) dla branży budowlanej pomniejszony 
o wartość stopy referencyjnej 
z liczbą niewypłacalności i postępowań 
restrukturyzacyjnych firm budowlanych 
można zauważyć, że zmniejszenie średniej 
rentowności netto (GUS) dla branży 
budowlanej pomniejszony o wartość 
stopy referencyjnej poniżej wartości 
-2,2% rozpoczęło falę upadłości w branży 
budowlanej. Wykres  (rys. 5) przedstawia 
opisane wyżej porównanie.

Liczba niewypłacalności i postępowań 
restrukturyzacyjnych firm budowlanych 
względem rentowności branży 
budowlanej

Skoro nagła fala niewypłacalności 
i postępowań restrukturyzacyjnych firm 
budowlanych jest powiązana ze znacznym 
spadkiem rentowności branży budowlanej 
to można wyprowadzić wniosek, że 
strata określona typowym ryzykiem 
gospodarczym nie powinna przekraczać 
wartości wskaźnika rentowności 
netto (GUS) dla branży budowlanej 
pomniejszonego o wartość stopy 
referencyjnej, z którymi branża nie jest 
w stanie sobie poradzić. Z powyższego 
wykresu wynika, że strata określona 
typowym ryzykiem gospodarczym nie 
powinna przekraczać wartości pomiędzy 
2,2% a 4,75%, gdyż przekroczenie tych 
wartości może doprowadzić branżę 
do kolejnej nagłej fali niewypłacalności 
i postępowań restrukturyzacyjnych.

Tak, jak wyżej opisano nagła 
i niespodziewana zmiana cen może 
doprowadzić do istotnej zmiany 
okoliczności w jakich realizowane jest 
świadczenie. Analizując bieżące dane 
statystyczne wykonawca, opisywany 

rys. 5 Liczba niewypłacalności i postępowań restrukturyzacyjnych firm budowlanych 
względem rentowności branży budowlanej1 
1  Źródło: Coface, Euler Hermes
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wcześniej w przykładzie, powinien 
zauważyć znaczącą różnicę między 
założonym przez siebie ryzykiem 
a faktyczną zmianą cen. Tym samym 
doszło do zdarzenia wykraczającego 
poza typowe ryzyko gospodarcze. Bez 
wątpienia zdarzenie to ma powszechny 
charakter i jest niezależne od woli stron. 
Nadzwyczajny charakter zdarzenia jest 
nierozerwalnie powiązany z brakiem 
możliwości przewidzenia wystąpienia 
zdarzenia. Racjonalny wykonawca 
bada dostępne mu dane statystyczne, 
opracowuje prognozę i szacuje ryzyko 
związane z realizacją. O ile określenie 
założone ryzyko w ofercie jest przyjęte 
racjonalnie to jego porównanie z bieżącymi 
danymi statystycznymi z okresu realizacji 
może dowodzić nadzwyczajnej zmiany 
stosunków. Wykres (rys. 5) przedstawia 
opisane wyżej porównanie.

Z przedstawionego wykresu można 
odczytać, że nagła i niespodziewana 

zmiana cen może doprowadzić do istotnej 
zmiany okoliczności w jakich realizowane 
jest świadczenie. W omawianym 
przypadku wykonawca może wykazywać, 
że zdarzenie nadzwyczajne o charakterze 
powszechnym, niezależne od woli stron, 
wykraczające poza typowe ryzyko 
gospodarcze  spowodowało powstanie 
rażącej straty i może wnosić o zmianę 
umowy w oparciu o art. 3571 KC lub 
w oparciu o art. 632 § 2 KC.

Wykonawca, który chce wykazać, 
że doszło do nadzwyczajnej zmiany 
stosunków pomiędzy stronami, której 
skutkiem jest rażąca strata, po zbadaniu 
wyżej wymienionych okoliczności, 
powinien przeprowadzić analizę 
finansową kontraktu i dowieść związku 
przyczynowo skutkowego pomiędzy 
nadzwyczajną zmianą stosunków 
a stratą, która przekracza poziom 
prawidłowo założonego zwykłego ryzyka 
kontraktowego.

Nowe spojrzenie na omawiane zagadnienie 
wynikające z Wyroku Sądu Najwyższego, 
z dnia 24 maja 2019 r., w sprawie 
I CSK 218/18 może być punktem wyjścia 
do dyskusji na temat zwykłego ryzyka 
kontraktowego. Branża budowlana może 
wiele zyskać, jeżeli wykonawcy razem 
z inwestorami jednoznacznie określą, jakie 
ryzyka powinny być ujęte w składanych 
ofertach. Jednocześnie dyskusja 
dotycząca waloryzacji umownej powinna 
wypracować odpowiedź na pytanie 
czy waloryzacja umowna ma wpływać 
na redukcję ceny ofertowej o wysokość 
rezerwy finansowej, którą wykonawcy 
wliczają do ceny jako ryzyko z tytułu 
zmiany cen czy też waloryzacja umowna 
powinna skracać czas rozstrzygania 
sporów i stanowić umowną możliwość 
zmiany wynagrodzenia w sytuacji, kiedy 
dochodzi do zachwiania równowagi stron 
i ekwiwalentności świadczeń.

Michał Siejda

Członek SIDiR, Inżynier 
Konsultant.

Absolwent Wydziału 
Inżynierii Lądowej 

Politechniki Warszawskiej, 
mgr inż. budownictwa.
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Sposoby wyliczania roszczeń 
finansowych wykonawcy

Pamiętamy dobrze dyskusję jaka przetoczyła się w środowisku w połowie pierwszej dekady, kiedy 
to w kontraktach FIDIC masowo zamawiający usuwali tak zwane ‘podpunkty b) ’, uprawniające wykonawcę – 
w określonych przypadkach – do otrzymania zwrotu kosztu z tytułu okoliczności po stronie zamawiającego. 

Wzorcowe zapisy FIDIC stanowiły kontraktowy sposób obliczenia wartości roszczenia. Kontrakt definiował 
pojęcie kosztu i nakazywał inżynierowi włączać równowartość poniesionego kosztu do wynagrodzenia. W ten 
sposób cena kontraktowa byłaby na bieżąco korygowana, a wykonawca wystawiał większe faktury, co też 
zwiększało także wartość brutto kontraktu. Likwidacja ‘podpunktów b) ’ zabroniła inżynierowi dokonywania 
korekty ceny kontraktowej. Ale w żaden sposób, nie tylko moim zdaniem, nie wyłączyła możliwości dochodzenia 
roszczeń na drodze odszkodowawczej – przy zastosowaniu ogólnych przepisów kodeksu cywilnego. Mamy zatem 
dwie podstawowe drogi dochodzenia roszczeń – kontraktową i ustawową. Sposób wyliczania roszczeń w każdej 
z nich jest nieco różny. Pomijając kwestię VAT-u, zasadniczą różnicą jest to, że droga kontraktowa przewidywała 
ocenę merytoryczną wartości roszczenia (dochodzonej zmiany ceny) przez fachowego inżyniera n bieżąco w miarę 
postępu robót. Droga odszkodowawcza zakłada, że inżyniera zastąpi biegły. Biegły jednak potrzebuje znacznie 
większej ilości informacji niż inżynier w trakcie robót. Biegłemu należy opisać historię kontraktu, wyjaśnić 
model działania przedsiębiorstwa, wyjaśnić sposoby kontraktowania podwykonawców, zaznajomić z polityką 
rachunkowości i planem kont wykonawcy, opisać zasady przyznawania samochodów służbowych czy korzystania 
z wydatków reprezentacyjnych. Biegły pobawiony jest sztabu osób, który ma do dyspozycji inżynier na budowie 
i nie może zwrócić się na bieżąco o wyjaśnienie do wykonawcy. Nie można te pójść na budowę i ustalić fakty 
ani umówić się na konkretny sposób prezentacji dowodu czy kalkulacji. Wykonawcy zdają się tego nie rozumieć. 
Przygotowanie roszczenia podobnie jak do rozpatrywania przez inżyniera nie wystarcza do zaprezentowania 
sprawy w sądzie. Dostarczenie setek faktur nie wystarcza choćby dlatego, że biegły nie będzie miał pewności czy 
faktury zostały faktycznie zarejestrowane w dzienniku przedsiębiorcy, czy zostały zaksięgowane na właściwym 
koncie, czy dotyczą danej sprawy. Nie mówiąc o meritum, czyli – czy odzwierciedlały faktyczną potrzebę 
poniesienia kosztu.

Często mamy do czynienia z sytuacją, 
gdy roszczenie wykonawcy dotyczy 
niezastosowania drogi kontraktowej 
przez inżyniera w ogóle albo 
niezastosowania jej we właściwy sposób. 
Jaskrawym przykładem jest przypadek, 
gdy zamawiający odmawia, opóźnia lub 
na różne sposoby utrudnia powstanie 
komisji rozjemczej. Gdyby do tego 
nie doszło wykonawca mógłby liczyć 
na zastosowanie kontraktowej drogi 
obliczenia wartości roszczenia. Roszcząc 
o odszkodowanie można i należy 

posługiwać się kontraktowym podejściem 
do wyliczenia wartości kwoty. Zasadniczo 
ponieważ spór dotyczy kontraktu, 
strony powinny stosować do wyliczenia 
kwantum jego postanowienia. A więc 
wykonawca powinien pokazać do jakiej 
kwoty byłby upoważniony gdyby inżynier 
albo rozjemcy mogli działać tak jak 
do tego mieli być powołani. Korzystanie 
z klauzul kontraktu to dość komfortowa 
sytuacja, jeśli kontrakt był skonstruowany 
należycie i odwoływał się do konkretnych 
poziomów odniesienia, podstaw 

tworzenia nowych cen i zrozumiałych 
mechanizmów wyliczeń. Niestety 
w polskich realiach to rzadkość.

Załóżmy że jako bezstronny ekspert mam 
wyliczyć po latach szkodę jakiej doznał 
wykonawca przez to, że zamawiający nie 
zapewnił profesjonalnego inżyniera i nie 
dopuścił do powołania komisji rozjemczej. 
Kontrakt stanowił, że nowe ceny będą 
wyznaczane w drodze konsultacji stron 
biorąc pod uwagę ‘ceny rynkowe ustalane 
na podstawie przeglądu co najmniej trzech 

Michał Skorupski
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ofert podwykonawców lub wyliczeń 
na podstawie biuletynów Sekocenbud 
– którakolwiek wartość będzie bardziej 
korzystna dla zamawiającego’. Inżynier 
na budowie miał szanse na konfrontowanie 
sytuacji. Na analizę ofert, zadanie pytań, 
weryfikację cen i stawek podwykonawców. 
Po latach nie da się tego zrobić. Nie da się 
w sposób wiarygodny odtworzyć oferty 
na stan z przed pięciu lat. Nie da się też 
wstecznie odtworzyć przybliżonego 
wyniku konsultacji z każdą ze stron.

Tak więc takie postanowienie kontraktu 
wprowadzało sytuację negocjacyjną 
między stronami nawet gdyby prawidłowo 
prowadzono kontrakt. Sytuacji takiej 
odtworzyć się nie da. A więc biegły 
z perspektywy czasu nie będzie tego robił. 
Ale strona która doznała szkody nie może 
być pozbawiona prawa do dochodzenia 
odszkodowania w taki sposób (chyba że 
zamawiający wykaże, że do rozstrzygnięć 
w trakcie kontraktu nie doszło  przyczyn 
w istocie leżących po stronie wykonawcy). 
Ja w takich sytuacjach uznaję, że oferty 
podwykonawców przedstawione 
przez wykonawcę nie mogą być 
już kwestionowane i należy uznać 
je za wiarygodne źródło do ustalenia 
kwantum. Nie do mnie także należy 
upewnianie się co dla zamawiającego 
byłoby korzystniejsze pięć lat temu. 
Inżynier wybrany zamawiającego miał 
szansę się już na ten temat wypowiedzieć 
i nie uczynił tego wówczas. Wreszcie 
to zamawiający (najczęściej) miał 
decydujący głos w sprawie brzmienia 
postanowień kontraktu i niepotrzebnie 
je skomplikował.

Dochodzimy do krytycznego tematu – 
po co zamawiający projektuje tekst umowy 
w taki a nie inny sposób. Z doświadczenia 
z pracy z zamawiającymi wynika, że dzieje 
się tak bo zamawiający intencjonalnie 
dążą do tego aby w każdej sytuacji być 
dominującą i wygraną stroną roszczenia 

lub wniosku o zmianę ‘w trosce o finanse 
publiczne’. Jednakże efekt prawie zawsze 
jest przeciwny. Sytuacja negocjacyjna 
‘albo albo’ prawie zawsze rodzi ryzyko 
korupcyjne. Jeśli lubię danego wykonawcę 
to zgodzę się na źródło rynkowe dla 
niego korzystne, a jak go nie lubię to będę 
do upadłego grzebał w normach nakładów 
pracy i historycznych cennikach. Sama 
konieczność ustalania w trakcie kontraktu 
co dla zamawiającego jest korzystniejsze 
paraliżuje proces decyzyjny.

Kontrakt powinien być jednoznaczny 
i odwoływać się do jednego konkretnego 
źródła cen lub stawek do ustalania 
zarówno kosztów bezpośrednich 
robót dodatkowych lub zamiennych 
jak i określać sposób wyznaczenia 
kosztów pośrednich związanych 
z przedłużeniami. Jeżeli tego nie robi, 
wątpliwości w tym zakresie powinny być 
rozstrzygane na niekorzyść strony która 
miała decydujący głos w sformułowaniu 
tekstu umowy. Wykonawca w roszczeniu 
odszkodowawczym powinien nadal 
tak długo jak to jest rozsądnie możliwe 
odwoływać się do zasad podanych 
w takim kontrakcie. Ponieważ po latach 
nie jest możliwe zastosowanie się w pełni 
do mechaniki ustalania ceny kontraktowej, 
rolą wykonawcy jest opisanie biegłemu 
sądowemu w pozwie metodyki którą 
przyjął do wyliczenia swojego żądania i jej 
uzasadnienie.

Wbrew pozorom rzadko który wykonawca 
sili się na wytłumaczenie i uzasadnienie 
swojego sposobu wyliczeń pozwie. 
A przecież sposobów tych są niezliczone 
warianty i nie próbujmy łudzić się, że 
znajdziemy jeden uniwersalny. Zależą one 
na przykład od (i) modelu biznesowego 
wykonawcy (generalny wykonawca, 
praca zasobami własnymi, dostarczanie 
usług specjalistycznych),  (ii) umów 
konsorcjalnych i podwykonawczych, (iii) 
polityki i zasad rachunkowości u danego 

wykonawcy, (iv) polityki i przyjętych zasad 
kontraktowania, (v) polityki i przyjętych 
zasad ofertowania – i wielu innych 
czynników. W interesie wykonawcy 
jest dokładne opisanie i uzasadnienie 
przyjętych sposobów określania wartości 
sporu.

W prelekcji na najbliższej konferencji 
arbitrażowej przedstawię 
najpopularniejsze problemy rodzące spory 
obecnie na budowach. Temat waloryzacji 
dotyka robót zamiennych i dodatkowych, 
zwłaszcza tam gdzie kontrakty stworzone 
przez zamawiających umożliwiają 
daleko posuniętą optymalizację 
(przeprojektowanie) robót. Toczy 
się intensywna dyskusja na temat 
stosowania historycznych cen w nowo 
wprowadzanych robotach drogowych. 
Poruszę te problem wyliczania wartości 
roszczeń w kontraktach z projektowaniem 
wykonawcy, gdzie zdaniem wykonawcy 
narzucane są roboty nie wynikające 
z PFU. Tematyka to jest o tyle ciekawa, 
że nowa ustawa Pzp wprowadza nowy 
mechanizm rozstrzygania sporów, który 
wbrew pozorom może ostatecznie 
uśmiercić sposoby przewidziane 
dotychczas w kontraktach. Od 2021 roku 
zupełnie nowe grono osób stanie przed 
koniecznością orzekania w zakresie 
kwantum sporów budowlanych. Nie mogę 
się doczekać niespodzianek jakie ujawnią 
się w nowej rzeczywistości.

Michał Skorupski

Inżynier budowlany, 
członek SIDiR

Michał Skorupski 
jest autorem książki 

‘Kontraktowanie 
w budownictwie’ dostępnej 

w księgarni SIDiR. 
Zapraszamy do lektury.
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Praktyczny aspekt procedury 
roszczeniowej w zamówieniu publicznym 
– czy i kiedy dochodzić roszczenia?

Problematyka roszczeniowa w zamówieniu publicznym doczekała się w literaturze specjalistycznej 
kompleksowej i wszechstronnej analizy. Wydaje się jednak, iż brak jest w przedmiotowych opracowaniach 
rozważań na temat praktycznego aspektu zgłoszenia roszczenia przez Wykonawcę – to jest ustalenia czy 

i kiedy ewentualnie dochodzić roszczenia.

Odpowiedź na pytanie postawione 
w tytule artykułu odnosić musi się 
do przeprowadzenia przez Wykonawcę 
funkcjonalnej analizy statusu zadania 
inwestycyjnego. W szczególności 
prowadzić musi do ustalenia 
zakresu korzyści, ale i ewentualnych 
negatywnych następstw, związanych 
z wszczęciem procedury roszczeniowej. 
Nie będzie odkrywczym stwierdzenie, 
iż dla podmiotu wykonawczego 
najistotniejsze pozostają dwa parametry 
determinujące ocenę opłacalności 
zadania inwestycyjnego – czas i koszt. 
Naturalnym następstwem takiego toku 
rozumowania pozostaje ustalenie, iż czas 
i koszt są kluczowym elementem każdego 
roszczenia kontraktowego. W tak 
ustalonych realiach inwestycyjnych każdy 
Wykonawca zastanawia się, czy i kiedy 
zgłosić roszczenie. Wątpliwości i pytania 
nasuwają się jako konsekwencja tzw. „wagi 
korzyści”. Realizacja skomplikowanego 
zadania inwestycyjnego to bowiem 
delikatna sieć powiązań pomiędzy 
Inwestorem a Wykonawcą. Dla wykonania 
z sukcesem kontraktu budowalnego 
niezbędna pozostaje – i to nie tylko 
w płaszczyźnie formalnej – ścisła 
współpraca pomiędzy stronami umowy. 
Zakres przedmiotowej współpracy 
wyznaczony pozostaje między innymi 

strukturą i ilością roszczeń złożonych 
w toku wykonawstwa. Oczywistym 
wydaje się, że żaden z zamawiających 
publicznych nie będzie przychylnym 
okiem spoglądał na składane roszczenia, 
a tzw. „obrona przed roszczeniami” 
przybrała już wręcz charakter 
instytucjonalny z wykorzystaniem takich 
narzędzi jak liczne opinie podmiotów 
specjalistycznych – akademickich. 
Wielokrotnie przyszło mi zatem 
spotkać się w procesie inwestycyjnym 
z dylematem czy należy złożyć roszczenie 
w ogólności i czy jest to najlepszy moment 
na jego złożenie? Czy nie spowodujemy 
popsucia relacji z zamawiającym, czy 
waga korzyści przemawia na rzecz 
składającego roszczenie Wykonawcy?

Pomijając kwestie biznesowej weryfikacji 
momentu i zakresu roszczenia, 
w niniejszym artykule skupiam się 
na analizie formalnoprawnej ryzyk 
odroczonego składania roszczeń. W tym 
kontekście w procesie inwestycyjnym 
moment złożenia roszczenia winien 
być weryfikowany przez pryzmat 
brzmienia art. 651 kc oraz klauzuli 20.1 
Warunków Kontraktowych wzorca 
FIDIC. Jak wynika bowiem z brzmienia 
art. 651 kc jeżeli dostarczona przez 
inwestora dokumentacja, teren budowy, 

maszyny lub urządzenia nie nadają się 
do prawidłowego wykonania robót albo 
jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą 
przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu 
robót, wykonawca powinien niezwłocznie 
zawiadomić o tym inwestora. Regulacja 
kodeksowa nakłada zatem na wykonawcę 
obowiązek niezwłocznego informowania 
zamawiającego o przeszkodach 
realizacyjnych – ergo zobowiązuje 
do faktycznie niezwłocznego 
zgłaszania roszczeń. Przepisy kodeksu 
nie przewidują w tym zakresie 
ewentualnej sankcji za niedopełnienie 
przedmiotowego obowiązku, a bogate 
orzecznictwo i stanowisko doktryny 
pozostaje już w tym kontekście 
niejednoznaczne. Z jednej strony wskazać 
należy na brzmienie postanowienia Sądu 
Najwyższego z dnia 8 maja 2018 roku 
(sygn. akt V CSK 616/17) stwierdzające, 
iż brak formalnego zgłoszenia przez 
wykonawcę przeszkód w terminowym 
wykonaniu umowy o roboty budowlane 
nie oznacza, że już z tego powodu 
należy mu przypisać odpowiedzialność 
za nieterminowe zrealizowanie 
robót budowlanych. Fakt przyczyn 
niezrealizowania robót w terminie, 
mający wpływ na zasadność naliczania 
kar umownych, może być wykazywany 
przez podwykonawcę wszelkimi środkami 
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dowodowymi. Z drugiej strony należy 
mieć na uwadze sentencję orzeczenia 
Sądu Najwyższego z dnia 30 września 
2009 roku (sygn. akt V CSK 89/09), 
iż niedopełnienie przez wykonawcę 
obowiązku poinformowania inwestora 
o stwierdzonych wadach dostarczonego 
przez inwestora projektu ma taki skutek, 
że jego odpowiedzialność będzie się 
rozciągać także na te wady obiektu, które 
powstały z przyczyn wskazanych w art. 
651 kc. Reasumując rozważania na gruncie 
regulacji kodeksowej zasadnym wydaje 
się wniosek, iż z uwagi na negatywne 
konsekwencje proceduralne koniecznym 
jest niezwłoczne składanie informacji 
o przeszkodach realizacyjnych 
i formułowanie w oparciu o nie roszczeń 
wobec zamawiającego.

Nie mniej skomplikowany status 
ma kwestia momentu złożenia roszczenia 
w odniesieniu do brzmienia klauzuli 
20.1 Warunków Kontraktu wzorca 
FIDIC. W zakresie regulacji wzorca dla 
ustalenia skutków uchybienia procedurze 
złożenia roszczenia popełniono już 
wiele opracowań, a sama regulacja 
była także obiektem analiz sądowych 
i arbitrażowych. Osobiście – jako 
praktykujący w sądach powszechnych 
i arbitrażowych – uznaję za prawidłowe 
stanowisko przyjmujące, iż klauzula 
20.1 [Roszczenia Wykonawcy] stanowi 
umowną regulację formuły roszczeniowej 
Wykonawcy celem modyfikacji terminu 
wykonania Kontraktu. Klauzula 20.1 
[Roszczenia Wykonawcy] – poprzez 
odwołanie do klauzuli 8.4 [Przedłużenie 
Czasu na Ukończenie] – stanowi 
wyłącznie umowną procedurę zmiany 
terminu wykonania Kontraktu. Procedura 
roszczeniowa nie może w jakikolwiek 
sposób determinować uznania zwłoki 
lub opóźnienia Wykonawcy w realizacji 
Robót. Ocena zarzutu zwłoki Wykonawcy 
może nastąpić wyłącznie poprzez analizę 
ścieżki krytycznej Kontraktu.

Zaprezentowane stanowisko koliduje 
jednak z interpretacją brzmienia 
klauzuli 20.1 przez system orzecznictwa 
sądowego. Przewidziany w klauzuli 
20.1 wzorca umownego FIDIC termin 
do zawiadomienia zamawiającego 
przez wykonawcę o okolicznościach 
uzasadniających wynagrodzenie 
za roboty dodatkowe jest umownym 
terminem zawitym do dokonania 
umownego aktu staranności, pod 
rygorem utraty określonego uprawnienia. 
Dopuszczalność takiego zastrzeżenia 
umownego wynika z art. 353 [1] kc, 
który także stanowi podstawę badania 
skuteczności zastrzeżenia w odniesieniu 
do konkretnego roszczenia (tak Sąd 
Najwyższy w wyroku z dnia 23 marca 
2017 roku, sygn. akt V CSK 449/16).  
W kontekście powyższego orzeczenia 
wskazać należy, że brak zgłoszenia 
roszczenia w kontraktowym terminie 
spowodować może utratę przez 
Wykonawcę uprawnienia do otrzymania 
dodatkowego kosztu lub wydłużenia 
czasu. Dalej idącą konsekwencją 
powyższego pozostawać może nawet 
postawienie Wykonawcy zarzutu zwłoki 
w realizacji umownych zobowiązań. 
Osobiście prowadząc postępowanie 
sądowe zmuszony byłem bowiem 
oponować, kiedy wysokiej klasy specjaliści 
akademiccy Politechniki Krakowskiej 
stwierdzali w toku przesłuchania 
w charakterze biegłych sądowych, iż:

„..zgodnie z Warunkami Kontraktowymi 
przeszkoda istnieje tylko wtedy kiedy jest 
roszczenie…”

„..opóźnienie w zgłoszeniu roszczenia 
oznacza, że Wykonawca chciał być 
w zwłoce...”

Podsumowaniem analizy zarzutu zwłoki 
w kontekście brzmienia klauzuli 20.1 
było stwierdzenie ostateczne ustalenia 
eksperta, iż w przypadku rzekomego 
uchybienia procedurze roszczeniowej 

nie ma potrzeby obiektywnego 
analizowania przeszkody: „… ponieważ 
dla Kontraktu ma ona znaczenie 
hipotetyczne…” oraz „..procedura decyduje, 
że za podmiot będący w zwłoce jest 
uznany Wykonawca…”. Jak widać zatem 
z przedstawionej relacji sądowej nawet 
uznani eksperci akademiccy pomijają 
konieczność weryfikacji rzeczywistego 
statusu przeszkody realizacyjnej 
w odniesieniu do kwestii zwłoki 
w przypadku ewentualnego naruszenia 
procedury roszczeniowej przewidzianej 
klauzulą 20.1.

Przedstawione w niniejszym artykule 
okoliczności formalne determinują zatem 
uznanie, iż elementem koniecznym 
realizacji inwestycji budowlanej pozostaje 
niezwłoczne i dyrektywne zgłoszenie 
roszczenia i to bez względu na status 
relacji Zamawiający – Wykonawca. 
Co istotne także – z uwagi na przebieg 
praktyki sądowej – rekomendować należy 
złożenie roszczenia nie tylko w formie 
pisemnej zwykłej, ale także poprzez 
notyfikację przeszkody realizacyjnej 
w dzienniku budowy.

Piotr Skrzypczak

Członek SIDiR
Radca prawny

Kancelaria Radcy 
Prawnego Piotr Skrzypczak 

– Radca Prawny
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        Szczegóły na https://sidir.pl/pelna-lista-szkolen/

Brak czasu na szkolenie w Warszawie?
Potrzebujesz szkolenia zamkniętego 
w swojej firmie lub z innej tematyki?
Napisz do nas, zorganizujemy je specjanie 
dla Ciebie - biuro@sidir.pl
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