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konferencja

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

Ad res: ul. Trębacka 4, 00-074 War sza wa, tel./fax.: +48 022 826 16 72, tel./fax.:+48 022 826 56 49, e -ma il: biu ro@si dir.pl 
Ko le gium re dak cyj ne: Zbi gniew Bo czek (redaktor naczelny), 
Członkowie: Grażyna Łuka-Doktorska, Wło dzi mierz Kier no życ ki, Tomasz Latawiec, Krzysz tof Woź nic ki.

SIDiR jest członkiem:

Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils - FIDIC

European Federation of Engineering Consultancy Associations 
- EFCA

The Dispute Resolution Board Foundation - DRBF

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

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

CENTRUM UNIJNYCH
PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH

organizuje we współpracy 

z Urzędem Zamówień Publicznych 

i Stowarzyszeniem Inżynierów 
Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR) 

Konferencję

„Warunki kontraktowe FIDIC a prawo krajowe 
w kontekście realizacji Projektów PO IiŚ”

która odbędzie się 

18 lutego 2010 r. 
w hotelu Radisson Blu 

w Warszawie



Przy go to wa nie in we sty cji
Nie do ce nia nie jest zna cze nie eta pu przy go to wa nia in we -

sty cji. To wów czas są po dej mo wa ne de cy zje, ja kże czę sto
bę dą ce źró dłem przy szłych pro ble mów. 

Zgod nie z chwa leb ną prak ty ką In we stor po wi nien wy brać
In ży nie ra na dłu go przed roz po czę ciem bu do wy i ko rzy stać
z Je go wie dzy i do świad cze nia na eta pie jej przy go to wań.
Prak ty ka w Pol sce świad czy o czymś in nym. In we stor zwy -
kle wy bie ra In ży nie ra w ostat niej chwi li, co jest błę dem.
Oszczęd no ści z te go ty tu łu są żad ne lub zni ko me, a po ten -
cjal ne za gro że nie po peł nie nia błę du – znacz ne. 
 Wy bór lo ka li za cji przy szłej bu do wy wi nien uwzględ niać

wszyst kie wa run ki jej re ali za cji. Za rów no te ko rzyst ne, jak
i ry zy kow ne. Istot ne jest aby In we stor okre ślił wszyst kie
oko licz no ści, któ re są mo żli we do prze wi dze nia na tym
eta pie i ja sno je spre cy zo wał w ma te ria łach prze tar go -
wych. Dzię ki te mu przy szły wy ko naw ca bę dzie mógł je
oce nić, wy ce nić i za pla no wać po stę po wa nie. Ukry wa nie
nie sprzy ja ją cych oko licz no ści i po ten cjal nych za gro żeń to
ty po wa bom ba z opóź nio nym za pło nem.

 Błę dy w do ku men ta cji pro jek to wej zda rza ją się ka żdej
pra cow ni pro jek to wej. Ró żna jest ich wa ga oraz licz ba
– za le żą od pro fe sjo na li zmu pra cow ni kon sul tin go wej.
Brak pro fe sjo na li zmu z re gu ły znaj du je od bi cie w ni skiej
ce nie ofe ro wa nej przez tę pra cow nię. Ro lą In ży nie ra jest
pra wi dło we wy ko na nie do ku men ta cji pro jek to wej, je śli Je -
mu zo sta ło to zle co ne, bądź do ra dze nie In we sto ro wi
w wy bo rze pro jek tan ta na ba zie QPBS (Qu ali ty Pri ce Ba -
sed Se lec tion).

 Twier dze nie, ¿e pod ry go ra mi Pra wa za mó wieñ pu blicz -
nych ko niecz ny jest wy bór usług in te lek tu al nych na pod -
sta wie naj ni ¿szej ce ny, jest nie praw dzi we. Wy ni ka ono
z opor tu ni zmu osób or ga ni zu ją cych prze targ. Kon se kwen -
cje ta kie go wy bo ru ju¿ te raz są do tkli we, a ich praw dzi wy
roz miar po zna my do pie ro za kil ka lat.

 Przy go to wa nie prze tar gu na wy ko naw cę. Prze targ to pod -
su mo wa nie sze re gu wa żnych de cy zji, m. in. wy bo ru for my
or ga ni za cyj nej (Ge ne ral ny Wy ko naw ca czy Con struc tion

Ma na ge ment?) re ali za cji ca łe go przed się wzię cia na raz czy
w po dzia le na eta py. O for mie i spo so bie re ali za cji śred nio
i bar dzo zło żo nych in we sty cji prze są dza ją ba da nia i ana li zy. 

 By wa, że wa run kiem spraw nej re ali za cji in we sty cji jest do -
stęp ność ma te ria łów ma so wych istot nych dla da nej bu -
do wy (np. po daż be to nu i kru szy wa) w da nym re jo nie
i w okre ślo nym prze dzia le cza so wym. W kal ku la cjach na -
le ży uwzględ nić po daż na ryn ku pra cy, do stęp ność su -
row ców oraz in ne in we sty cje pla no wa ne np. przez
kon ku ren cję do re ali za cji w tym sa mym cza sie. Prze rzu -
ce nie pro ble mów z tym zwią za nych na bar ki zwy cięz cy
prze tar gu to Pir ru so we zwy cię stwo. Czy za le ży nam na ka -
rach, ja kie za pła ci wy ko naw ca, czy na zre ali zo wa niu in -
we sty cji? 

 In nym za gad nie niem jest mo żli wość za pew nie nia fi nan -
so wa nia i czas nie zbęd ny do po zy ska nia pierw szych
wpły wów z in we sty cji. In ży nier od ru cho wo za czął by re ali -
za cję np. sie ci ka na li za cyj nej od ostat nie go przy łą cza,
a za koń czył na sta cji oczysz cza nia. Eko no mi ka pro ce su
pod po wia da od wrot ną ko lej ność. Bu do wę na le ży roz po -
cząć od oczysz czal ni, na stęp nie pod łą czyć pierw szych
klien tów i za cząć po bie rać na le żne opła ty od tych, któ rzy
zo sta li przy łą cze ni. Ot przy kład, ja kich wie le. 

 Wy bór wa run ków kon trak to wych to nie tyl ko kwe stia ko -
lo ru ich okład ki. Po wie rze nie wy spe cja li zo wa nej fir mie za -
rów no pro jek to wa nia, jak i re ali za cji za dań ma wie le za let
i rze sze zwo len ni ków (tzw. Żół ty FI DIC). Wów czas pro fe -
sjo na li zmo wi fir my mu si to wa rzy szyć jej rze tel ność i uczci -
wość. Zło że nie lo sów in we sty cji w jed ne rę ce to du ża
od po wie dzial ność cią żą ca za rów no na tej fir mie jak
i na zle ce nio daw cy. Mi mo ro sną cej licz by re ali za cji in we -
sty cji we dług mo de lu Za pro jek tuj i Bu duj (De sign and Bu -
ild, tzw. Żół ty FI DIC), na dal kró lu ją od dziel ne zle ce nia
pro jek to wa nia i wy ko naw stwa (tzw. Czer wo ny FI DIC). Za -
pro jek tuj i bu duj to for ma po pu lar na szcze gól nie w przy -
pad ku in we sty cji in fra struk tu ral nych lub z za sto so wa niem
skom pli ko wa nych tech no lo gii. Mo żna wów czas po wie -
rzyć funk cję In ży nie ra kon sul tan to wi pro jek tu ją ce mu
obiekt. Z jed nej stro ny za ma wia ją cy uzy sku je dzię ki te mu
kon ty nu ację pro ce su przy go to wa nia i za rzą dza nia in we -
sty cją, eli mi na cję się jed ne go wię cej uczest ni ka bu do wy,
uprosz cze nie ko mu ni ka cji i bar dziej kla row ny spo sób roz -
ło że nia od po wie dzial no ści. Z dru giej zaś ro sną wy ma ga -
nia wo bec kon sul tan ta, któ re mu po wie rzo no za rów no
pro jek to wa nie, jak i za rzą dza nie in we sty cją. Mu si on po -
sia dać do świad cze nie za rów no w pro jek to wa niu, jak i za -
rzą dza niu in we sty cją. Nie na le ży jed nak za po mi nać
o kon tro li dzia łań zle ce nio bior cy. W na szej czę ści Eu ro -
py, z ra cji uwa run ko wań hi sto rycz nych, wie le firm kon sul -
tin go wych na dal ofe ru je tyl ko al bo pro jek to wa nie, al bo
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funk cję In ży nie ra. Pod pre sją ryn ku po wo li się to zmie nia.
De cy zje do ty czą ce wy bo ru wspo mnia nych wy żej wa run -
ków kon trak to wych mo gą prze są dzić o spraw nej bądź
burz li wej re ali za cji bu do wy.

 Od dziel nym za gad nie niem jest przy go to wa nie kon trak tu.
Wa run ki Kon trak to we FI DIC skła da ją się z Wa run ków
Ogól nych, któ re nie po win ny być zmie nia ne oraz z Wa run -
ków Szcze gól nych ka żdo ra zo wo do pa so wy wa nych do ak -
tu al nych po trzeb. To teo ria. Prak ty ka jest zgo ła in na.
Na gmin nym zja wi skiem jest udo wad nia nie przez urzęd -
ni ków Za ma wia ją ce go, że oni wie dzą le piej! Do świad cze -
nie ze bra ne z ty się cy re ali zo wa nych in we sty cji w ra mach
wa run ków FI DIC to nic wo bec wie dzy Pa na/Pa ni me ce -
nas z biu ra Za ma wia ją ce go. Oni wie dzą le piej! Pa mię taj -
my, że ce lem jest zre ali zo wa nie in we sty cji w mia rę
mo żli wo ści w ra mach bu dże tu i o cza sie. Tym cza sem
wie lu urzęd ni kom się zda je, że ich na czel nym za da niem
jest „za bez pie cze nie in te re sów za ma wia ją ce go”. Po tra fią
wpi sać do kon trak tu, że „je śli w do ku men ta cji za ma wia -
ją ce go są błę dy, to kon se kwen cje po nie sie wy ko naw ca”.
Wa run kiem spraw nej re ali za cji in we sty cji są rów ne pra -
wa, obo wiąz ki oraz roz sąd nie roz ło żo ne ry zy ko mię dzy
stro ny kon trak tu. Ja kże czę sto za po mi na ją o tym lub nie
ro zu mie ją te go urzęd ni cy za ma wia ją ce go. Wła śnie z te go
po wo du przy go to wa nie wa run ków kon trak to wych war to
zle cić pro fe sjo nal ne mu kon sul tan to wi i za ufać je go do -
świad cze niu. Cen nym jest, gdy kon sul tant nie ule ga
wszyst kim fa na be riom zle ce nio daw cy.
W tym kon tek ście oczy wi sta jest ro la In ży nie ra ja ko „tru -

ste da dvi ser” (za ufa ny do rad ca), na zy wa na tak w śro do wi sku
FI DIC.

Re ali za cja in we sty cji
Wy so kie Uma wia ją ce się Stro ny pod pi su ją kon trakt! Bal,

kon fe ren cja pra so wa, zdję cia w pra sie i w te le wi zji... Obu rza -
my się na ja ką kol wiek wzmian kę o mo żli wo ści wy stą pie nia
kon flik tu. To się mo że przy tra fić in nym, ale oczy wi ście nie nam.
 A mo że jed nak stwo rzy my Ko mi sję Roz jem czą? Tak

na wszel ki wy pa dek. To In ży nier po wi nien do pil no wać
i prze ko nać obie Stro ny, że war to, że sa ma jej obec ność za -
po bie ga po wsta wa niu nie po trzeb nych spo rów i kon flik tów.
Do cho dzi my do sed na spra wy. In ży nier za sia da na swo -

im tro nie i za czy na rzą dzić. Spo sób spra wo wa nia wła dzy ma
istot ne zna cze nie dla pro spe ri ty kra iny, szczę ścia jej miesz -
kań ców oraz spo so bów roz wią zy wa nia kon flik tów, któ re nie -
chyb nie się po ja wią. Zau wa żcie Pań stwo, że krwa we
re wo lu cje są do me ną państw rzą dzo nych przez dyk ta to rów.
Po dob nie jest, do pew ne go stop nia, na bu do wie. Mą dry In -
ży nier, wi dząc za rów no pro ble my, jak i po trze by obu Stron,
ma wie le mo żli wo ści roz ła do wa nia na pię tej sy tu acji. 

In ży nier ma wła dzę, ma pra wo żą dać i wy ma gać, ale ma
też obo wiąz ki przy pi sa ne Mu pra wem (kon trak tu) i oby cza -
jem. Oczy wi ście naj pro ściej za pi sać w kontr ak cie, że
za wszyst ko od po wia da Wy ko naw ca. Prze no sze nie na Wy -
ko naw cę obo wiąz ków In ży nie ra jest czę stym zja wi skiem.
Do pie ro kło po ty w trak cie re ali za cji, opóź nie nia i spo ry
uświa da mia ją In ży nie ro wi (i Za ma wia ją cym), że nie tę dy dro -
ga. Na uka by wa cza sa mi bar dzo kosz tow na.
 To Za ma wia ją cy i In ży nier po win ni do pil no wać, aby Wy -

ko naw ca miał front ro bót wol ny od wad praw nych, do -
stęp ny w za kre sie i cza sie prze wi dzia nym w pro gra mie
in we sty cji. Za pew nie nie na czas peł no moc ne go po zwo -
le nia na bu do wę jest tak oczy wi ste, że nie tak tem jest
wspo mi na nie o tym w to wa rzy stwie. A w ży ciu...? 

 In ży nier ma za dbać by Wy ko naw ca otrzy mał pra wi dło wo
opra co wa ną do ku men ta cję pro jek to wą, kom plet ną
i na czas, oraz by by ła za twier dzo na przez za ma wia ją ce -
go, (je śli jest to wy ma ga ne). Nie zwy kle rzad ko spo ty ka -
my się z prak ty ką me ry to rycz nej oce ny prac pro jek to wych
przed skie ro wa niem ich do re ali za cji.

 Zwy kle też do obo wiąz ków In ży nie ra na le ży wy ty cze nie
głów nych osi obiek tu. 
Pro szę zwró cić uwa gę, jak czę sto pa da sło wo czas. Jest

ono nie ro ze rwal ne ze sło wem de cy zja. Dla bu do wy lep sza
jest zła de cy zja niż jej brak. Złą de cy zję mo żna po pra wić,
cza sem wy co fać się z niej, pod czas gdy brak de cy zji opóź -
nia bu do wę, de mo bi li zu ję, po wo du je mar no traw stwo cza su
i mo cy prze ro bo wych, pie nię dzy i bar dzo czę sto le ży u źró -
deł kon flik tu.
 Do In ży nie ra na le ży in ter pre ta cja kon trak tu. Pra wo do in -

ter pre to wa nia kon trak tu to echo Je go ro li roz jem cy w po -
przed niej wer sji Wa run ków Kon trak to wych. In ży nier nie
ma pra wa zmie nić kon trak tu, ale ka żdy, naj bar dziej pre -
cy zyj nie na pi sa ny kon trakt za wsze po zo sta wia wie le miej -
sca na in ter pre ta cje.

 Naj czê œciej spo ty ka nym Ÿró dłem kon flik tów jest oce na
ro bót do dat ko wych oraz wpro wa dzo nych zmian. Pro szę
za uwa żyć, że w obu przy pad kach pierw sza oce na sy tu acji
i pierw sze de cy zje na le żą wła śnie do In ży nie ra! To On de -
cy du je czy da na ro bo ta jest za war ta w Kontr ak cie (czy jest
to jesz cze przed miot za mó wie nia), czy też za jej wy ko na -
nie na le ży się Wy ko naw cy do dat ko we wy na gro dze nie, czy
Wy ko naw ca na by wa pra wa do przed łu że nia cza su na wy -
ko na nie? Od fa cho wo ści i rze tel no ści In ży nie ra za le ży bar -
dzo du żo. Pro fe sjo nal ny Wy ko naw ca rzad ko, kie dy zgła sza
rosz cze nia ewi dent nie bez pod staw ne, bo wie, że nisz czy
do brą, jesz cze wów czas, współ pra cę z In ży nie rem i In we -
sto rem, na któ rej mu za le ży. Ma świa do mość, że rosz cze -
nia bez za sad ne prę dzej czy póź niej bę dą od da lo ne.
Ina czej ma ją się spra wy, gdy Stro ny są w per ma nent nym
kon flik cie. Wów czas są sto so wa ne wszyst kie chwy ty.

realizacja inwestycji

Rola Inżyniera
w realizacji inwestycji
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Bez kry tycz ne iden ty fi ko wa nie się In ży nie ra z in te re sa mi
In we sto ra, za ce nę rze tel no ści i bez stron nej oce ny sy tu acji
za ist nia łych na bu do wie to po czą tek klę ski In we sto ra. To
pierw szy krok do spo rów, opóź nie nia bu do wy, ro sną cych
kosz tów.

Zda rza ją się też sy tu acje, w któ rych Za ma wia ją cy przy zna -
wał, że Wy ko naw cy na le ży się do dat ko we wy na gro dze nie,
a tym cza sem, na wet, kie dy upraw nie nia Wy ko naw cy do za -
pła ty nie bu dzi ły wąt pli wo ści, In ży nier pre zen to wał pryn cy -
pial ne sta no wi sko i dla za sa dy mó wił nie!

Kon tro la In ży nie ra
O ile w kra jach an glo sa skich ro lę In ży nie ra po wie rza się

czę sto oso bie fi zycz nej o ty le w kra jach kul tu ry eu ro pej skiej
za da nie to jest po wie rza ne fir mom kon sul tin go wym.

Pro ble mem po zo sta je sfor mu ło wa nie za kre su za dań In ży -
nie ra w kontr ak cie oraz pro ces wy bo ru.

Na po cząt ku te go re fe ra tu wspo mi na łem o za sad no ści
wcze sne go wy bo ru In ży nie ra i wy ko rzy sta niu je go wie dzy fa -
cho wej w pro ce sie de cy zyj nym przy go to wa nia oraz re ali za -
cji in we sty cji.

 Opra co wa nie do ku men ta cji pro jek to wej. 
W Pol sce prak tycz nie się nie zda rza, aby za ma wia ją cy wy -

brał In ży nie ra i po wie rzył mu opra co wa nie do ku men ta cji
pro jek to wej. Ta kie łą cze nie obo wiąz ków nie jest ni czym nie -
zwy kłym na świe cie i nie bez po wo du za rów no In ży nie ra, jak
i pro jek tan ta na zy wa się kon sul tan tem. 

Je że li wo li my tra dy cyj nie roz dzie lić zle ce nie na pro jek to -
wa nie od in nych za dań, to war to przy naj mniej wy ko rzy stać
In ży nie ra do za rzą dza nie pro ce sem pro jek to wa nia w imie niu
in we sto ra oraz kon tro li for mal nej i me ry to rycz nej pro jek tu.

„Va lue en gi ne ering”, czy li in ży nie ria kosz tów po le ga
na rów no le głym zle ce niu in nej fir mie pro jek to wej pra cy
nad al ter na tyw ny mi roz wią za nia mi pro jek to wy mi, w za ło że -
niu tań szy mi lub lep szy mi od pro po no wa nych przez głów ną
fir mę pro jek to wą. Wy na gro dze nie tej do dat ko wej fir my pro -
jek to wej nie tyl ko sta no wi nie wiel ki uła mek war to ści za sad -
ni czej umo wy na pro jek to wa nie, a w do dat ku by wa w du żym
stop niu uza le żnio ne od war to ści ko rzy ści przy spo rzo nych
przez za ak cep to wa ne przez in we sto ra jej roz wią za nia.
Oszczęd no ści lub wzrost war to ści in we sty cji przy tych sa -
mych kosz tach by wa ją zna czą ce.

Je że li z ja kiś po wo dów nie zde cy do wa no się na za sto so wa -
nie in ży nie rii kosz tów, to przy naj mniej war to obar czyć In ży -
nie ra obo wiąz kiem spraw dze nia do star czo nej do ku men ta cji
pro jek to wej pod wzglę dem po praw no ści for mal nej, kom plet -
no ści, a na wet oce ny roz wią zań me ry to rycz nych.

 Wy bór usług in te lek tu al nych.
Po pu lar nym błę dem, wy stę pu ją cym nie tyl ko w Pol sce,

jest wy bór usług in te lek tu al nych na ba zie ce ny. Śro do wi sko
kon sul tan tów z USA pro pa gu je QBS – Qu ali ty Ba sed Se lec -
tion – me to do lo gię wy bo ru do staw cy usług in te lek tu al nych
na ba zie wy łącz nie ja ko ści ofe ro wa nych usług. Śro do wi ska
eu ro pej skie opo wia da ją się za QCBS – Qu ali ty Cost Ba sed
Se lec tion, – czy li za uwzględ nie niem czyn ni ka kosz tu w wy -
bo rze kon sul tan ta. Oba śro do wi ska są zgod ne w po ło że niu
na ci sku na zna cze nie war to ści pro fe sjo nal nej ofe ren ta i je -
go ofer ty z jed no cze sną mar gi na li za cją czyn ni ka ce no we go.
Ja kość usług in te lek tu al nych, czy li pro jek to wa nia, za rzą dza -

nia in we sty cją i nad zo ru in we stor skie go oraz roz jem stwa
w spo rach, ma du że zna cze nie dla kosz tu, ja ko ści i ter mi nu
re ali za cji bu do wy. Oszczęd no ści li czo ne w ty sią cach (zło -
tych czy eu ro) prze kła da ją się w przy szło ści na wzrost kosz -
tów li czo nych w set kach ty się cy. 

Ku rio zal nym są pró by wy bo ru roz jem cy na po sta wie wy -
so ko ści ofe ro wa nej przez nie go staw ki. Je go wie dza i do -
świad cze nie są dla pro ce su roz wią zy wa nia spo ru bez cen ne.

 Kon tro la In ży nie ra.
Za ma wia ją cy, pod ka żdą sze ro ko ścią geo gra ficz ną, po wie -

rza In ży nie ro wi kon tro lę swo ich in te re sów w pro ce sie in we sty -
cyj nym, ale jed no cze śnie kon tro lu je je go po czy na nia. Błę dy
i de frau da cje nie są czymś nie zna nym po za Pol ską. Dla te go
w Wa run kach Kon trak to wych są za war te in stru men ty kon tro li
In ży nie ra, za bez pie cza ją ce in te re sy in we sto ra. Dla te go, po pu -
lar ne w Pol sce, prze no sze nie obo wiąz ków In ży nie ra na Za ma -
wia ją ce go nie ma uza sad nie nia. Nie po to kon trak tu je my
pro fe sjo nal ną fir mę do peł nie nia funk cji In ży nie ra, aby prze -
no sić na sie bie ich obo wiąz ki i od po wie dzial ność. 

Jed no cze śnie na eta pie prze tar gu na In ży nie ra war to spre -
cy zo wać wy ma ga nia Za ma wia ją ce go, szcze gól nie w za kre -
sie kwa li fi ka cji oraz li czeb no ści per so ne lu na bu do wie.
Za ma wia ją cy ma pra wo i obo wią zek eg ze kwo wa nia od In -
ży nie ra pra wi dło we go wy ko na nia za war tej umo wy. W tym
ce lu per so nel Za ma wia ją ce go wi nien, nie za po wie dzia ny, wi -
zy to wać bu do wę w ce lach kon tro l nych. Tym cza sem zda rzy -
ło się, że per so nel Za ma wia ją ce go nie umiał wska zać dro gi
na bu do wę! 

 Kon tro la Kon tro le ra.
Nie cho dzi o kon tro lo wa nie jed nost ki kon tro lu ją cej, lecz

o spo sób pro wa dze nia kon tro li przez tę jed nost kę. 
War to, aby kon tro lu ją cy mie li świa do mość, jak da le ce ich

kon tro la dez or ga ni zu je pra cę kie row nic twa in we sty cji lub bu -
do wy. Ca łe rze sze lu dzi zo sta ją ode rwa ni od swo ich obo wiąz -
ków do ob słu gi ze spo łu kon tro lu ją ce go. Du że go na kła du
cza su i pra cy wy ma ga też usto sun ko wa nie się do ka żde go
z po sta wio nych za rzu tów oraz ka żdej zgło szo nej uwa gi.

Ka żdy kon tro lu ją cy pra gnie uza sad nić swo ją przy dat ność
wy ni kiem kon tro li. Za czy na, za kła dam, od rze czy istot nych.
Tych, któ re mo gą spo wo do wać zna czą ce kon se kwen cje dla
Be ne fi cjan ta. Chwa ła per so ne lo wi jed no stek kon tro lu ją cych
za wy kry te istot ne błę dy i uchy bie nia. Pro blem jest wte dy,
gdy kon tro lu ją cy żad nych istot nych błę dów i uchy bień nie
stwier dza ją. Za czy na się przy sło wio we szu ka nie „dziu ry
w ca łym”. Kon tro lu ją cy spraw dza ją ka żdy pa pie rek pod ha -
słem, do cze go by tu się przy cze pić. Ta część ich dzia łal no -
ści jest wiel ce szko dli wa. Po wo du je mar no traw stwo cza su
i ener gii za rów no per so ne lu kon tro lu ją ce go, jak i kon tro lo -
wa ne go – nic nie wno szą ce pro to ko ły po kon trol ne, jak i ob -
szer ne wy ja śnie nia kon tro lo wa nych. Naj więk sze stra ty są
po wo do wa ne w świa do mo ści ludz kiej. Strach przed kon tro -
lą pa ra li żu je de cy den tów, któ rzy bo ją się ja kich kol wiek
śmiel szych roz wią zań w za rzą dza niu pro ce sem in we sty cyj -
nym. Na wszel ki wy pa dek bo żysz czem sta je się ty leż wier -
ne, co bez myśl ne prze strze ga nie pro ce du ry, kosz tem
zdro we go roz sąd ku i wie dzy pro fe sjo nal nej. 

War to, aby in sty tu cje nad rzęd ne bar dziej po czu wa ły się
do peł nie nia funk cji do rad czych niż kon tro l nych w sto sun ku
do so bie pod le głych jed no stek.



Wa run ki Kon trak to we zo sta ły przy go to wa ne przez Mię dzy -
na ro do wą Fe de ra cję In ży nie rów Kon sul tan tów (FI DIC),

do któ rej na le ży pol skie Sto wa rzy sze nie In ży nie rów Do rad ców
i Rze czo znaw ców (SI DiR). W za mó wie niach pu blicz nych Wa -
run ki kon trak to we FI DIC część ogól na, wy ko rzy sty wa ne są ja -
ko stan dar do we pro ce du ry (wa run ki umow ne) re ali za cji
pro jek tów pu blicz nych i współ fi nan so wa nych z fun du szy eu ro -
pej skich. Za ma wia ją cy do sto so wu je wa run ki ogól ne do uwa -
run ko wań re ali za cji in we sty cji przez spo rzą dze nie czę ści
szcze gól nej, zwią za nej nu me ra cją klau zul z czę ścią ogól ną.
Wa run ki Kon trak to we (część ogól na i część szcze gól na) sta -
no wią ra zem istot ną część Kon trak tu, a wcze śniej do ku men tów
prze tar go wych zwa nych w za mó wie niach pu blicz nych „spe cy -
fi ka cja istot nych wa run ków za mó wie nia” i po zwa la ją na oce nę
pra wi dło wo ści za rzą dza nia in we sty cją i wy ko rzy sta nia środ -
ków. Za sa dą na czel ną sfor mu ło wań za war tych w Wa run kach
Kon trak to wych FI DIC jest prze strze ga nie na stę pu ją cej za sa dy:
za ma wia ją cy ocze ku je od wy ko naw cy „po rząd nie” wy ko na ne -
go przed się wzię cia w za ło żo nym cza sie i kosz cie, a wy ko naw -
ca ocze ku je od po wied nich wa run ków wy ko na nia pra cy,
uczci we go i zrów no wa żo ne go za sto so wa nia kon trak tu i szyb -
kiej za pła ty te go, co ma pra wo otrzy mać.

Wa run ki Kon trak to we to wy nik wie lo let nich do świad czeń
naj lep szych fa chow ców FI DIC i dla te go uzna wa ne są za po -
wszech ne przy za wie ra niu kon trak tów mię dzy na ro do wych.
Wa run ki te ra zem sta no wią zbiór praw, oraz obo wiąz ków
stron i wpro wa dzo ne zo sta ły rów nież do sto so wa nia w kon -
trak tach fi nan so wa nych, lub współ fi nan so wa nych przez
Bank Świa to wy, oraz in ne agen dy ONZ. Uła twia ją po ro zu -
mie nie po mię dzy fa chow ca mi za an ga żo wa ny mi w pro ces in -
we sty cji, bez wzglę du na miej sce jej re ali za cji. Po wsta ły
w ten spo sób jed no li te pro ce du ry re ali za cji in we sty cji na ca -
łym świe cie, sta no wią ce uła twie nie dla za an ga żo wa ne go
w re ali za cję in we sty cji per so ne lu. Isto tą jest utrzy ma nie roz -
sąd nej rów no wa gi mię dzy wy ma ga nia mi i in te re sa mi za in -
te re so wa nych stron, oraz spra wie dli wy po dział ry zy ka,
za gro żeń i od po wie dzial no ści. 

Wa run ki kon trak to we FI DIC po zo sta ją w za sad ni czej
zgod no ści z usta wą Pra wo za mó wień pu blicz nych, Pra wem
bu dow la nym, Ko dek sem cy wil nym, oraz Ko dek sem po stę -
po wa nia cy wil ne go. Wy biór cze sto so wa nie za pi sów Wa run -
ków Kon trak to wych FI DIC, a w szcze gól no ści po wo du ją ce
ogra ni cze nie praw wy ko naw cy przez „ten den cyj ne” za pi sy
w czę ści szcze gól nej, w kon se kwen cji pro wa dzi do wzro stu
kosz tów re ali za cji in we sty cji, w wy ni ku oce ny pod wy ższo ne -
go ry zy ka przez wy ko naw cę.

WA RUN KI KON TRAK TO WE FI DIC

1. POD STA WO WE PRO CE DU RY OPI SA NE W WA RUN -
KACH KON TRAK TO WYCH FI DIC

 Obo wią zek sto so wa nia ja ko nad rzęd ne go Pra wa pol skie go.
 Da ta roz po czę cia. Da ta za koń cze nia. Czas na ukoń cze -

nie. Przed łu że nie cza su na ukoń cze nie ro bót.
 Ko mu ni ka ty. Spo sób po ro zu mie wa nia się z Wy ko naw cą,

Za ma wia ją cym, In ży nie rem w kontr ak cie.
 Te ren bu do wy – prze ka za nie, opóź nie nia w prze ka za niu.
 Pro ce du ry bez pie czeń stwa na bu do wie.
 Spo sób re ali za cji ro bót, in spek cje, od rzu ce nie ro bót „źle”

wy ko na nych. Za pew nie nie ja ko ści wy ko na nych ro bót.
 Ochro na śro do wi ska.
 Od po wie dzial ność Wy ko naw cy za tra sy do jaz du do Te re -

nu Bu do wy i uni ka nie za kłó ceń.
 Ro bo ty sta łe i po moc ni cze.
 Ma te ria ły i urzą dze nia do ro bót. Prób ki ma te ria łów do ak -

cep ta cji. 
 Sprzęt Wy ko naw cy. 
 Per so nel kie row ni czy i si ła ro bo cza Wy ko naw cy. 
 Pod wy ko naw cy. Za pła ta pod wy ko naw com. 
 So li dar na od po wie dzial ność – Kon sor cjum.
 Ra por ty Wy ko naw cy o po stę pie prac na bu do wie.
 Wy ko pa li ska ar che olo gicz ne.
 Har mo no gra my i pla ny płat no ści.
 Spe cy fi ka cje tech nicz ne wy ko na nia i od bio ru ro bót. 
 Przed miar ro bót. Roz li cze nia ob mia ro we.
 Wy na gro dze nie ry czał to we. 
 Kwo ty wa run ko we.
 Po stę po wa nie spo wo do wa ne bra ka mi w do ku men ta cji

pro jek to wej.
 Wpro wa dza nie zmian do kon trak tu.
 Po ję cie ro bót nie mo żli wych wcze śniej do prze wi dze nia

przez Wy ko naw cę.
 Za bez pie cze nie na le ży te go wy ko na nia i wa run ki sko rzy -

sta nia z za bez pie cze nia przez Za ma wia ją ce go.
 Rosz cze nia Za ma wia ją ce go.
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 Prze lew wie rzy tel no ści na rzecz Za ma wia ją ce go.
 Opóź nie nia spo wo do wa ne przez wła dze ad mi ni stra cyj ne.
 Za wie sze nie ro bót przez Za ma wia ją ce go i kon se kwen cje

za wie sze nia prac.
 Pró by koń co we. Pró by eks plo ata cyj ne.
 Świa dec twa płat no ści – przej ścio we mie sięcz ne i roz li -

cze nie koń co we.
 Opóź nie nia w ro bo tach z wi ny Za ma wia ją ce go.
 Zgła sza nie wad. Okres gwa ran cji.
 Świa dec two Wy ko na nia po okre sie zgła sza nia wad.
 Ko rek ty wy ni ka ją ce ze zmia ny cen.
 Za licz ka.
 Si ła wy ższa. Ry zy ko i od po wie dzial ność Za ma wia ją ce go.
 Ubez pie cze nia.
 Usu nię cie Wy ko naw cy z te re nu bu do wy z je go wi ny.
 Pod sta wy od stą pie nia Wy ko naw cy od kon trak tu.
 Rosz cze nia, spo ry i ar bi traż.
 Pro jek to wa nie przez Wy ko naw cę w opar ciu o pro gram

funk cjo nal no -użyt ko wy (Wy ma ga nia Za ma wia ją ce go).
 Obo wiąz ki In ży nie ra kon trak tu. Spo sób pro wa dze nia bu -

do wy przez per so nel In ży nie ra.

2. DLAC ZE GO WAR TO WY KOR ZY STY WAĆ WA RUN KI
KON TRAK TO WE FI DIC?

a) Sto so wa nie Wa run ków Kon trak to wych FI DIC po zwa la
na stan da ry za cję pro ce dur za rzą dza nia pro jek tem dla in -
we sty cji współ fi nan so wa nych z fun du szy eu ro pej skich.
Stan da ry za cja zaś po zwa la na oce nę pra wi dło wo ści za -
rzą dza nia in we sty cją i fi nan sa mi przez prze szko lo ne ka -
dry, pod czas gdy pró ba opra co wa nia no wych dla ka żdej
umo wy, in nych wa run ków kon trak to wych i pro ce dur, mo -
że do pro wa dzić do trud no ści iden ty fi ka cji za gro żeń wdra -
ża ne go pro jek tu/umo wy i bra ku trans pa rent no ści
wy ko rzy sta nia środ ków unij nych, co w kon se kwen cji mo -
że do pro wa dzić na wet do ich zwro tu.

b) Do dat ko wą kon se kwen cją wpro wa dze nia in dy wi du al nych
wa run ków kon trak to wych mo że być na si le nie spo rów bu -
dow la nych ze wzglę du na mno gość sy tu acji kon flik to -
wych, któ rych no wo opra co wy wa ne wa run ki nie
prze wi dzą.

c) Wy biór cze sto so wa nie klau zul FI DIC mo że spo wo do wać
ogra ni cze nie praw Wy ko naw ców i w kon se kwen cji do pro -
wa dzić do wzro stu kosz tów re ali za cji in we sty cji, lub w ogó le
bra ku za in te re so wa nia Wy ko naw ców udzia łem w prze tar -
gach, w któ rych nie bę dą po tra fi li osza co wać ry zyk.

d) Od stą pie nie od stan dar do wych Wa run ków Kon trak to -
wych FI DIC, mo że spo wo do wać upo wszech nie nie za pi -
sów o roz strzy ga nie spo rów przez są dy po wszech ne
w miej sce są du po lu bow ne go (ar bi tra żu) – ta ka sy tu acja
mo że skut ko wać wy dłu że niem cza su ko niecz ne go do roz -
strzy gnię cia spo ru i w kon se kwen cji unie mo żli wić roz li -
cze nie koń co wej umo wy w ter mi nie okre ślo nym w De cy zji
o przy zna niu do ta cji, co mo że do pro wa dzić do nie wy ko -
rzy sta nia i ko niecz no ści zwro tu otrzy ma nych środ ków.

3. PO PEŁ NIA NE BŁĘ DY W WY KOR ZY STA NIU WA RUN -
KÓW KON TRAK TO WYCH FI DIC MA JĄ CE WPŁYW NA
RE ALI ZA CJĘ KON TRAK TU

 Wpro wa dza nie do Wy ma gań Szcze gól nych Wa run ków
Kon trak to wych FI DIC, po jęć zbęd nych i nie wy ko rzy sty -
wa nych w tych Wa run kach. 

 Wpro wa dza nie zmian w Klau zu lach, któ re wza jem nie się
wy klu cza ją.

 Trak to wa nie In ży nie ra ja ko Przed sta wi cie la (Peł no moc ni -
ka) Za ma wia ją ce go.

 In ży nier Re zy dent nie mo że za rzą dzać kon trak tem bez
peł no moc nictw.

 Sła be przy go to wa nie per so ne lu In ży nie ra do re ali za cji
kon trak tów, zgod nie z usta wą Pzp i Wa run ka mi Kon trak -
to wy mi FI DIC. Brak wie dzy praw nej w re ali za cji za mó -
wień pu blicz nych.

 My le nie isto ty po ję cia „Przed miar Ro bót” z za kre sem ro -
bót któ ry ma wy ko nać Wy ko naw ca (pod sta wo wym obo -
wiąz kiem Wy ko naw cy jest wy ko na nie Przed mio tu
za mó wie nia wy ni ka ją ce go z Do ku men ta cji pro jek to wej
i Spe cy fi ka cji Tech nicz nej Wy ko na nia i Od bio ru Ro bót).

 Brak „po wią za nia” mię dzy Przed mia rem Ro bót a Spe cy fi -
ka cja mi Tech nicz ny mi Wy ko na nia i Od bio ru Ro bót.

 Nie zna jo mość isto ty i wa gi Spe cy fi ka cji Tech nicz nych
Wy ko na nia i Od bio ru Ro bót.

 Przy zna wa nie do dat ko we go wy na gro dze nia Wy ko naw cy,
za ro bo ty uję te w Do ku men ta cji Pro jek to wej i Spe cy fi ka -
cjach tech nicz nych wy ko na nia i od bio ru ro bót.

 Brak eko no micz ne go my śle nia przy re ali za cji Kon trak tów
np. brak za licz ki.

 Nie zna jo mość „bu do wa nia” har mo no gra mów i spo so bu
ich wy ko rzy sty wa nia w bie żą cym kie ro wa niu Kon trak tem.

 Wpro wa dza nie oprócz Okre su Zgła sza nia Wad, do dat ko -
we go po ję cia Okres Gwa ran cji, bez uza sad nie nie praw -
ne go.

 Prze no sze nie obo wiąz ku wy ko na nia Prób Eks plo ata cyj -
nych na Wy ko naw cę Ro bót.

 Użyt ko wa nie przez Za ma wia ją ce go wy ko na nych ro bót,
bez Świa dec twa Prze ję cia i bez zgło sze nia do użyt ko wa -
nia.

 Na ra dy ro bo cze po wo du ją ce zmia ny w Kontr ak cie.
 Sub klau zu la 20.1 – Zgła sza nie rosz czeń przez Wy ko naw -

cę po win no być po strze ga ne w zgod no ści z pra wem pol -
skim. 

 Klau zu la 13 [Zmia ny], ale tyl ko do zmian, któ re są do pusz -
czal ne w try bie art. 144 usta wy Pra wo za mó wień pu blicz -
nych.

 Za mó wie nia do dat ko we po win ny być udzie la ne w zgod -
no ści z prze pi sa mi Pra wa za mó wień pu blicz nych z art. 67
ust. 1 i 5 usta wy Pzp, a nie ja ko zmia ny w try bie Klau zu -
li 13 Wa run ków kon trak to wych.

PRA WO POL SKIE 
W ZA MÓ WIE NIACH PU BLICZ NYCH

4. UMO WY O ZA MÓ WIE NIA PU BLICZ NE W POL SKIM
SYS TE MIE PRAW NYM

Umo wa o za mó wie nie pu blicz ne po win na wy peł niać tra -
dy cyj ną dy rek ty wę cla ra non sunt in ter pre tan da. Gdy jed -
nak za wo dzi wy kład nia gra ma tycz na, pro wa dząc do za pi sów
nie da ją cych się po go dzić z ra cjo nal nym dzia ła niem usta wo -
daw cy i ce lem, któ ry ma re ali zo wać da na umo wa, wol no się -
gać do dy rek tyw wy kład ni sys te mo wej i funk cjo nal nej
na ka zu ją cej uwzględ niać kon se kwen cje, do ja kich pro wa -
dzą okre ślo ne za pi sy umow ne.

warunki kontraktowe FIDIC
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Obiek tyw nie nie ko rzyst na dla jed nej ze stron treść umo -
wy za słu gi wać bę dzie na ne ga tyw ną oce nę mo ral ną,
a w kon se kwen cji pro wa dzić do uzna nia umo wy za sprzecz -
ną z za sa da mi współ ży cia spo łecz ne go w sy tu acji, gdy do ta -
kie go ukształ to wa nia sto sun ków umow nych, któ ry jest dla
niej w spo sób wi docz ny krzyw dzą cy, do szło przy świa do -
mym lub tyl ko spo wo do wa nym nie dbal stwem, wy ko rzy sta -
niu przez dru gą stro nę swo jej sil niej szej po zy cji.

Do umów w spra wach za mó wień pu blicz nych sto su je się
prze pi sy usta wy Ko deks cy wil ny (da lej „k. c.”), je że li prze pi -
sy usta wy Pra wo za mó wień pu blicz nych (da lej „Pzp”) nie
sta no wią ina czej – art. 139 ust. 1. Prze pi sy usta wy Pra wo za -
mó wieñ pu blicz nych na le ¿y sto so waæ ja ko lex spe cia lis
(prze pi sy szcze gól ne), z pierw szeñ stwem przed prze pi sa mi
ko dek su cy wil ne go. Tak więc, stro ny za wie ra ją ce umo wę
o za mó wie nie pu blicz ne na ro bo ty bu dow la ne mo gą uło żyć
sto su nek praw ny we dług swe go uzna nia, tyl ko aby je go
treść lub cel nie sprze ci wia ły się wła ści wo ści (na tu rze) sto -
sun ku, usta wie ani za sa dom współ ży cia spo łecz ne go
(art. 3531 k. c. – za sa da swo bo dy umów). W za mó wie niach
pu blicz nych, zmia nie ule ga ry gor, pod ja kim za strze ¿o na jest
for ma tej umo wy, gdy¿ za miast wy ma ga nej w art. 648 § 1 k.
c. for my ad pro ba tio nem (for ma pi sem na dla ce lów do wo -
do wych), znaj du je za sto so wa nie for ma pi sem na pod ry go -
rem nie wa ¿no œci ad so lem ni ta tem (for ma za strze ¿o na)
zgod nie z art. 139 ust. 2 Pzp. Jed no cze œnie, wszel kie uzu -
peł nie nia lub zmia na umo wy wy ma ga za cho wa nia ta kiej for -
my, ja ką usta wa Pzp prze wi dzia ła w ce lu jej za war cia
– art. 77 § 1 k. c.

Zgod nie z art. 647 Ko dek su cy wil ne go przez umo wę o ro -
bo ty bu dow la ne wy ko naw ca zo bo wią zu je się do od da nia
prze wi dzia ne go w umo wie obiek tu, wy ko na ne go zgod nie
z pro jek tem i za sa da mi wie dzy tech nicz nej, in we stor zaś zo -
bo wią zu je się do ode bra nia obiek tu i za pła ty umó wio ne go
wy na gro dze nia. Kry te rium kon sty tu tyw nym (sta no wią cym
pod sta wę) umo wy o ro bo ty bu dow la ne jest, da ją ca się wy -
in ter pre to wać z art. 647 k. c., oraz art. 651, 652 i 655 k. c.,
szcze gól na po stać współ dzia ła nia in we sto ra (za ma wia ją ce -
go) z wy ko naw cą w za kre sie przy go to wa nia i wy ko na nia
przed mio tu świad cze nia.

Je że li przed mio tem za mó wie nia jest za pro jek to wa nie i wy -
ko na nie ro bót bu dow la nych w ro zu mie niu usta wy Pzp, za -
ma wia ją cy opi su je przed miot za mó wie nia za po mo cą
pro gra mu funk cjo nal no -użyt ko we go. Ozna cza to, że w opar -
ciu o tak za war tą umo wę wy ko naw ca jest zo bo wią za ny wy -
ko nać tyl ko zde fi nio wa ne w umo wie za mó wie nie,
a za ma wia ją cy nie bę dzie mógł wy ma gać, aby wy ko naw ca
świad czył ro bo ty lub czyn no ści wy kra cza ją ce po za za kres

wy ni ka ją cy z ofer ty wy ko naw cy. Spo sób i ter min wy ko na nia
przed mio tu umo wy okre śla umo wa. Obo wiąz kiem wy ko naw -
cy jest za pro jek to wa nie (wy ko na nie do ku men ta cji pro jek to -
wej), a na stęp nie re ali za cja ro bót bu dow la nych, w zgod no ści
z za pi sa mi pro gra mu funk cjo nal no -użyt ko we go (tyl ko ty le
i nic wię cej). Jed no cze śnie wy ko naw cy na le ży po zo sta wić
wy bór roz wią zań pro jek to wych, któ re mu szą za pew nić (speł -
niać) wy ma ga nia za ma wia ją ce go sfor mu ło wa ne w pro gra -
mie funk cjo nal no -użyt ko wym. 

Wy ko naw ca i za ma wia ją cy w umo wie na re ali za cję za da -
nia w opar ciu o pro gram funk cjo nal no -użyt ko wy (tzw. „pro -
jek tuj i bu duj”), uma wia ją się naj czę ściej o wy na gro dze nie
ry czał to we w okre ślo nej kwo cie, ale trze ba pa mię tać, że tyl -
ko za ta kie wy ma ga nia za ma wia ją ce go, ja kie zo sta ły opi sa -
ne pro gra mem funk cjo nal no -użyt ko wym (przed mio to wo
okre ślo ne), za wy ko na nie któ rych wy ko naw ca za pro po no wał
ce nę ofer to wą. Je że li na stęp nie, za cho dzi po trze ba od mien -
ne go od przy ję te go w pro gra mie funk cjo nal no -użyt ko wym
za pro jek to wa nia i wy ko na nia ro bót, to do cho dzi za tem
w spo sób kon klu dent ny do zmia ny umo wy w za kre sie ro bót
do wy ko na nia, oraz umó wio ne go wy na gro dze nia ry czał to -
we go, któ re prze sta je stro ny wią zać w tym za kre sie i na le ży
je po now nie usta lić (por. wy rok Są du Naj wy ższe go z dnia 27
lip ca 2005 r. II CK 793/04). Do te go wy ma ga na jest prze pi -
sa mi usta wy Pra wo za mó wień pu blicz nych de cy zja za ma -
wia ją ce go do zmia ny umo wy za war tej w for mie pi sem nej
pod ry go rem nie wa żno ści, lub uzna nia ro bót nie ob ję tych
spe cy fi ka cją istot nych wa run ków za mó wie nia (da lej „s. i. w.
z.”) ja ko za mó wie nia do dat ko we go, al bo ogło sze nie prze tar -
gu na wy ko na nie tych ro bót.

W orzecz nic twie i dok try nie pol skiej zwra ca się rów nież
uwa gę na re la cje ist nie ją ce po mię dzy swo bo dą uło że nia sto -
sun ku zo bo wią za nio we go z umo wy, a prze pi sa mi czę ści ogól -
nej ko dek su o wy kład ni oświad czeń wo li. Nie ule ga
wąt pli wo ści, że zwią za nie stron nie ozna cza wy łącz ne go po le -
ga nia na „li te rze” umo wy. Wprost prze ciw nie, z prze pi su art. 65
§ 2 k. c., wy ni ka, że w umo wie na le ży ba dać, ja ki był zgod ny
za miar stron i cel umo wy, ani że li opie rać się na do słow nym jej
brzmie niu. To bo wiem, co stro ny „prze mil cza ły”, w kon tek ście
po sta no wień umo wy, oraz to wa rzy szą cych jej za war ciu i wy ko -
na niu oko licz no ści fak tycz nych, rów nież mo że na bie rać istot -
ne go zna cze nia. Ta kie ure gu lo wa nie praw ne stwa rza
po stro nie wy ko naw cy uspra wie dli wio ne prze ko na nie, że re ali -
zu jąc w pro ce sie pro jek to wa nia i wy ko naw stwa ro bót bu dow -
la nych za kres okre ślo ny w pro gra mie funk cjo nal no -użyt ko wym,
speł ni zo bo wią za nie umow ne, a za ma wia ją cy speł ni świad cze -
nie z ty tu łu wy na gro dze nia ry czał to we go w peł nej uzgod nio nej
wy so ko ści, któ re wy ko naw cy się na le ży. 
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Do dal szych roz wa żań ko niecz ne jest od nie sie nie do na -
stę pu ją cych ure gu lo wań i po jęć w za mó wie niach pu blicz -
nych, zgod nie z usta wą Pra wo za mó wień pu blicz nych:
a) Za przy go to wa nie i prze pro wa dze nie po stę po wa nia

o udzie le nie za mó wie nia od po wia da kie row nik za ma wia -
ją ce go (art. 18 ust. 1 Pzp).

b) Ar ty kuł 29 ust. 1 Pzp zo bo wią zu je za ma wia ją ce go do opi -
sa nia przed mio tu za mó wie nia w spo sób jed no znacz ny
i wy czer pu ją cy, za po mo cą do sta tecz nie do kład nych i zro -
zu mia łych okre śleń, uwzględ nia jąc wszyst kie wy ma ga nia
i oko licz no ści mo gą ce mieć wpływ na spo rzą dze nie ofer -
ty (por. wy rok z dnia 12 stycz nia 2007 r. Ze spo łu Ar bi trów
przy Urzę dzie Za mó wień Pu blicz nych UZP/ZO/0-6/07).

c) Je że li przed mio tem za mó wie nia jest za pro jek to wa nie i wy -
ko na nie ro bót bu dow la nych w ro zu mie niu usta wy z dnia 7
lip ca 1994 r. – Pra wo bu dow la ne, za ma wia ją cy opi su je
przed miot za mó wie nia za po mo cą pro gra mu funk cjo nal -
no -użyt ko we go (art. 31 ust. 2 Pzp). 
Mi ni ster In fra struk tu ry, zgod nie z de le ga cją usta wo wą za -

war tą w art. 31 ust. 4 Pzp, okre ślił szcze gó ło wy za kres i for -
mę pro gra mu funk cjo nal no -użyt ko we go w Roz po rzą dze niu
z dnia 02.09.2004 r. w spra wie szcze gó ło we go za kre su i for -
my do ku men ta cji pro jek to wej, spe cy fi ka cji tech nicz nych wy -
ko na nia i od bio ru ro bót bu dow la nych oraz pro gra mu
funk cjo nal no -użyt ko we go. 

Orzecz nic two Ze spo łu Ar bi trów, a obec nie Kra jo wej Izby
Od wo ław czej przy Pre ze sie Urzę du Za mó wień Pu blicz nych,

jed no znacz nie wska zu je na obo wią zek zma wia ją ce go
do jed no znacz ne go okre śle nia przed mio tu za mó wie nia
w za kre sie ro bót bu dow la nych, co ma umo żli wić po ten cjal -
nym wy ko naw com pod ję cie de cy zji o tym, czy są w sta nie
wy ko nać da ną ro bo tę bu dow la ną, a co za tym idzie, czy są
w sta nie speł nić wszel kie wy mo gi po sta wio ne przez za ma -
wia ją ce go w s. i. w. z. Brak wła ści we go opi su przed mio tu
za mó wie nia zgod ne go z prze pi sa mi usta wy unie mo żli wia
czę sto zło że nie ofert, któ re po win ny być po rów ny wal ne, al -
bo wiem wy ko naw cy z po wo du nie wła ści we go opi su przed -
mio tu za mó wie nia ró żnie po dej mu ją de cy zje np. co
do za kre su ro bót (por. wy rok z dnia 22 mar ca 2005 r. Ze spo -
łu Ar bi trów przy Urzę dzie Za mó wień Pu blicz nych UZP/ZO/0-
476/05). Trze ba rów nież mieć na wzglę dzie tę oko licz ność,
że do star czo na do ku men ta cja, czy pro gram funk cjo nal no -
-użyt ko wy, zo sta ły wy ko na ne (lub po win ny być wy ko na ne)
przez spe cja li stycz ną fir mę na zle ce nie za ma wia ją ce go,
a więc pro fe sjo na li stę.

Za ma wia ją cy re ali zu ją cy za mó wie nie pu blicz ne po wi nien
dą żyć do roz wią za nia, w któ rym mógł by na le ży cie re ali zo -
wać swo ją mi sję. Za ma wia ją cy nie mo że zaj mo wać wąt pli -
we go i w rze czy sa mej szko dli we go sta no wi ska nie tyl ko
wo bec wy ko naw cy, ale fi nal nie dla re ali za cji za mó wie nia 
pu blicz ne go, bo ta kie po stę po wa nie za ma wia ją ce go mo żna
uznać za sprzecz ne ze spo łecz no -go spo dar czym prze zna -
cze niem te go pra wa, lub za sa da mi współ ży cia spo łecz ne -
go. Po win ność uwzględ nia nia ce lu spo łecz no -go spo dar-
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czego zo bo wią za nia ro zu mia na jest, ja ko na kaz ta kie go po stę -
po wa nia za ma wia ją ce go, któ re nie tyl ko for mal nie bę dzie od -
po wia da ło je go obo wiąz kom, ale rze czy wi ście do pro wa dzi
do osią gnię cia spo łecz no -go spo dar cze go ce lu, dla któ re go zo -
bo wią za nie zo sta ło stwo rzo ne. 

Wy ko naw ca po wi nien li czyć, że obo wiąz ki stron bę dą wy ni -
kać rów nież z art. 56 k. c., zgod nie z któ rym „Czyn ność praw na
wy wo łu je nie tyl ko skut ki w niej wy ra żo ne, lecz rów nież te, któ -
re wy ni ka ją z usta wy, z za sad współ ży cia spo łecz ne go i z usta -
lo nych zwy cza jów.” 

Za sa dy współ ży cia spo łecz ne go to za sa dy słusz no ści i spra -
wie dli wo ści kon trak to wej, ro zu mia ne ja ko rów no mier ny roz kład
upraw nień i obo wiąz ków w sto sun ku praw nym, czy też ko rzy -
ści i cię ża rów, oraz szans i ry zyk zwią za nych z po wsta niem i re -
ali za cją te go sto sun ku. Cho dzi za tem o ko niecz ność
za pew nie nia wza jem no ści, lub od po wied nio ści upraw nień, ro -
zu mia nych ja ko przy słu gu ją cych obu stro nom ta kich sa mych
upraw nień, lub upraw nień ró żnych po sta ci, ale ekwi wa lent nych
wo bec sie bie. 

Usta lo ne zwy cza je ozna cza ją po wszech nie sto so wa ną
w da nym cza sie, śro do wi sku i sto sun kach spo łecz nych prak -
ty kę okre ślo ne go po stę po wa nia. Cho dzi oczy wi ście o prak -
ty kę nie sprzecz ną z pra wem, ani za sa da mi współ ży cia
spo łecz ne go. W szcze gól no ści jed nak w ra zie roz bie żno ści
po mię dzy tre ścią norm dys po zy tyw nych a usta lo ny mi zwy -
cza ja mi, stro ny po win ny po stę po wać zgod nie z nor ma mi
praw ny mi, nie zwy cza ja mi, gdyż pra wo nie da je pierw szeń -
stwa zwy cza jom przed usta wą.

Współ dzia ła nie z wy ko naw cą przy wy ko ny wa niu zo bo wią za -
nia, jest przed mio tem praw ne go obo wiąz ku za ma wia ją ce go
(art. 354 § 2 k. c.). Brak współ dzia ła nia ze stro ny za ma wia ją ce go,
w więk szo ści przy pad ków unie mo żli wia lub bar dzo utrud nia speł -
nie nie świad cze nia przez wy ko naw cę w spo sób zgod ny z umo -
wą. Za sa da współ dzia ła nia przy wy ko ny wa niu kon trak tu wy ma ga
rów nież lo jal no ści i współ pra cy za ma wia ją ce go w wy ko ny wa niu
obo wiąz ków skła da ją cych się na zo bo wią za nie wy ko naw cy.
W więk szo ści przy pad ków brak współ dzia ła nia bę dzie kwa li fi ko -
wa ny, ja ko zwło ka za ma wia ją ce go ze skut ka mi okre ślo ny mi
w art. 486 k. c. Po nad to ka żdy przy pa dek bra ku współ dzia ła nia
za ma wia ją ce go wy łą cza mo żli wość uzna nia opóź nie nia w speł -
nie niu świad cze nia za zwło kę wy ko naw cy, po nie waż opóź nie nie
wy ko naw cy na stę pu je tu taj z przy czyn, za któ re wy ko naw ca nie
po no si od po wie dzial no ści. Je że li wsku tek bra ku współ dzia ła nia
za ma wia ją ce go świad cze nie sta ło się nie mo żli we do speł nie nia,
zo bo wią za nie wy ko naw cy wy ga sa (art. 475 § 1 k. c.). Obo wią zek
współ dzia ła nia za ma wia ją ce go przy wy ko ny wa niu zo bo wią za nia
wy ko naw cy, obej mu je dzia ła nia pod ję te w ce lu umo żli wie nia pra -

wi dło wej re ali za cji zo bo wią za nia (por. wy rok Są du Ape la cyj ne go
w War sza wie z dnia 13 ma ja 1997 r. I ACa 219/97). Po wo ła ny prze -
pis art. 354 k. c., obo wiąz kiem współ dzia ła nia przy wy ko ny wa niu
zo bo wią za nia, w rów nym stop niu ob cią ża wy ko naw cę, co i za ma -
wia ją ce go, a w dok try nie i ju dy ka tu rze przyj mu je się jed na ko wo
kry te ria przy oce nie wy ma ga nej w tym za kre sie po win no ści ka -
żde go z nich (por. wy rok SN z dnia 22 li sto pa da 2000
r. II CKN 315/00). Ka żda ze stron umo wy po win na mieć na wzglę -
dzie nie tyl ko swój in te res, ale i uwzględ niać in te res dru giej stro -
ny umo wy, współ dzia łać przy roz wią zy wa niu pro ble mów
wy ła nia ją cych się na tle łą czą ce go ich sto sun ku zo bo wią za nio we -
go, nie czy nić nic ta kie go, co by wy ko na niu zo bo wią za nia ob cią -
ża ją ce go kon tra hen ta utrud nia ło, lub kom pli ko wa ło. 

5. POD STA WO WE PRZE PI SY OBO WIĄ ZU JĄ CE GO PRA WA
W ZA MÓ WIE NIACH PU BLICZ NYCH

a) Za mó wie nia pu blicz ne, to świad cze nie za ma wia ne i re ali -
zo wa ne w opar ciu o od płat ne umo wy cy wil no praw ne. Sto -
su je się do nich prze pi sy ko dek su cy wil ne go, o ile nic
in ne go nie wy ni ka z usta wy (art. 139 ust. 1 usta wy Pra wo za -
mó wień pu blicz nych).

b) W związ ku z po wy ższym stro ny za wie ra ją ce umo wę o za -
mó wie nie pu blicz ne na ro bo ty bu dow la ne mo gą uło żyć sto -
su nek praw ny w tym za kre sie we dług swe go uzna nia, tyl ko
aby je go treść lub cel nie sprze ci wia ły się wła ści wo ści (na -
tu rze) sto sun ku, usta wie ani za sa dom współ ży cia spo łecz -
ne go – [Art. 3531 k. c. – Za sa da swo bo dy umów].

c) Ko deks cy wil ny w za mó wie niach pu blicz nych:
 Za mó wie nia pu blicz ne, to świad cze nie za ma wia ne i re ali -

zo wa ne w opar ciu o od płat ne umo wy cy wil no praw ne. Sto -
su je się do nich prze pi sy ko dek su cy wil ne go, o ile nic
in ne go nie wy ni ka z usta wy (art. 139 ust. 1 P. z. p).

 Art. 3531. Stro ny za wie ra ją ce umo wę mo gą uło żyć sto su nek
praw ny we dług swe go uzna nia, by le by je go treść lub cel
nie sprze ci wia ły się wła ści wo ści (na tu rze) sto sun ku, usta -
wie ani za sa dom współ ży cia spo łecz ne go.

 Art. 353. § 1. Zo bo wią za nie po le ga na tym, że wie rzy ciel mo -
że żą dać od dłu żni ka świad cze nia, a dłu żnik po wi nien
świad cze nie speł nić.

 Art. 487. § 2. Umo wa jest wza jem na, gdy obie stro ny zo bo -
wią zu ją się w ta ki spo sób, że świad cze nie jed nej z nich ma
być od po wied ni kiem świad cze nia dru giej.

 Art. 384. § 1. Usta lo ny przez jed ną ze stron wzo rzec umo wy,
w szcze gól no ści ogól ne wa run ki umów, wzór umo wy, re -
gu la min, wią że dru gą stro nę, je że li zo stał jej do rę czo ny
przed za war ciem umo wy.

 Art. 385. § 1. W ra zie sprzecz no ści tre ści umo wy z wzor cem
umo wy stro ny są zwią za ne umo wą.

 Art. 58. § 1. Czyn ność praw na sprzecz na z usta wą al bo ma -
ją ca na ce lu obej ście usta wy jest nie wa żna, chy ba że wła -
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ści wy prze pis prze wi du je in ny sku tek, w szcze gól no ści ten,
iż na miej sce nie wa żnych po sta no wień czyn no ści praw nej
wcho dzą od po wied nie prze pi sy usta wy.

 Art. 647 Przez umo wę o ro bo ty bu dow la ne wy ko naw ca zo -
bo wią zu je się do od da nia prze wi dzia ne go w umo wie
obiek tu, wy ko na ne go zgod nie z pro jek tem i z za sa da mi
wie dzy tech nicz nej, a in we stor zo bo wią zu je się do do ko -
na nia wy ma ga nych przez wła ści we prze pi sy czyn no ści
zwią za nych z przy go to wa niem ro bót, w szcze gól no ści
do prze ka za nia te re nu bu do wy i do star cze nia pro jek tu,
oraz do ode bra nia obiek tu i za pła ty umó wio ne go wy na -
gro dze nia. 

 Art. 649. W ra zie wąt pli wo ści po czy tu je się, iż wy ko naw ca
pod jął się wszyst kich ro bót ob ję tych pro jek tem sta no wią -
cym część skła do wą umo wy.

 Art. 652. Je że li wy ko naw ca prze jął pro to ko lar nie od in we -
sto ra te ren bu do wy, po no si on aż do chwi li od da nia obiek -
tu od po wie dzial ność na za sa dach ogól nych za szko dy
wy ni kłe na tym te re nie.

 Art. 651. Je że li do star czo na przez in we sto ra do ku men ta cja,
te ren bu do wy, ma szy ny lub urzą dze nia nie na da ją się
do pra wi dło we go wy ko na nia ro bót al bo je że li zaj dą in ne
oko licz no ści, któ re mo gą prze szko dzić pra wi dło we mu wy -
ko na niu ro bót, wy ko naw ca po wi nien nie zwłocz nie za wia -
do mić o tym in we sto ra.

 Art. 6471 § 2. Do za war cia przez wy ko naw cę umo wy o ro bo -
ty bu dow la ne z pod wy ko naw cą jest wy ma ga na zgo da in -
we sto ra. Je że li in we stor, w ter mi nie 14 dni
od przed sta wie nia mu przez wy ko naw cę umo wy z pod wy -
ko naw cą lub jej pro jek tu, wraz z czę ścią do ku men ta cji do -
ty czą cą wy ko na nia ro bót okre ślo nych w umo wie lub
pro jek cie, nie zgło si na pi śmie sprze ci wu lub za strze żeń,
uwa ża się, że wy ra ził zgo dę na za war cie umo wy.

 Art. 6471 § 5. Za wie ra ją cy umo wę z pod wy ko naw cą oraz in -
we stor i wy ko naw ca po no szą so li dar ną od po wie dzial ność
za za pła tę wy na gro dze nia za ro bo ty bu dow la ne wy ko na ne
przez pod wy ko naw cę.

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

 Art. 637 § 1. Je że li dzie ło ma wa dy, za ma wia ją cy mo że żą -
dać ich usu nię cia, wy zna cza jąc w tym ce lu przyj mu ją ce mu
za mó wie nie od po wied ni ter min z za gro że niem, że po bez -
sku tecz nym upły wie wy zna czo ne go ter mi nu nie przyj mie
na pra wy. Przyj mu ją cy mo że od mó wić na pra wy, gdy by wy -
ma ga ła nad mier nych kosz tów.

 Art. 560. § 1. Je że li rzecz sprze da na ma wa dy, ku pu ją cy mo -
że od umo wy od stą pić al bo żą dać ob ni że nia ce ny. § 2. Je -
że li ku pu ją cy od stę pu je od umo wy z po wo du wa dy rze czy
sprze da nej, stro ny po win ny so bie na wza jem zwró cić otrzy -
ma ne świad cze nia we dług prze pi sów o od stą pie niu
od umo wy wza jem nej. § 3. Je że li ku pu ją cy żą da ob ni że nia
ce ny z po wo du wa dy rze czy sprze da nej, ob ni że nie po win -
no na stą pić w ta kim sto sun ku, w ja kim war tość rze czy wol -
nej od wad po zo sta je do jej war to ści ob li czo nej
z uwzględ nie niem ist nie ją cych wad.

 Art. 565. Je że li spo śród rze czy sprze da nych tyl ko nie któ re
są wa dli we i da ją się odłą czyć od rze czy wol nych od wad,
bez szko dy dla stron obu, upraw nie nie ku pu ją ce go do od -
stą pie nia od umo wy ogra ni cza się do rze czy wa dli wych.

 Art. 635. Je że li przyj mu ją cy za mó wie nie opóź nia się z roz po -
czę ciem lub wy koń cze niem dzie ła tak da le ce, że nie jest
praw do po dob ne, że by zdo łał je ukoń czyć w cza sie umó wio -
nym, za ma wia ją cy mo że bez wy zna cze nia ter mi nu do dat ko -
we go od umo wy od stą pić jesz cze przed upły wem ter mi nu
do wy ko na nia dzie ła.

 Art. 636. § 1. Je że li przyj mu ją cy za mó wie nie wy ko ny wa dzie -
ło w spo sób wa dli wy al bo sprzecz ny z umo wą, za ma wia ją cy
mo że we zwać go do zmia ny spo so bu wy ko na nia i wy zna -
czyć mu w tym ce lu od po wied ni ter min. Po bez sku tecz nym
upły wie wy zna czo ne go ter mi nu za ma wia ją cy mo że od umo -
wy od stą pić al bo po wie rzyć po pra wie nie lub dal sze wy ko -
na nie dzie ła in nej oso bie na koszt i nie bez pie czeń stwo
przyj mu ją ce go za mó wie nie.

6. DO PUSZC ZAL NE ZMIA NY W UMO WACH NA RE ALI ZA -
CJĘ ZA MÓ WIEŃ PU BLICZ NYCH 

a) Zmia ny do ko ny wa ne przez za ma wia ją ce go okre śla ne ja ko
„nie istot ne”
Za ma wia ją cy opi su je przed miot za mó wie nia na ro bo ty bu -

dow la ne (art. 31 ust. 1 Pzp) za po mo cą do ku men ta cji pro jek to -
wej (pro jekt bu dow la ny, pro jekt wy ko naw czy, oraz przed miar
ro bót), oraz spe cy fi ka cji tech nicz nej wy ko na nia i od bio ru ro bót
bu dow la nych. Je że li przed mio tem za mó wie nia jest za pro jek to -
wa nie i wy ko na nie ro bót bu dow la nych, za ma wia ją cy opi su je
przed miot za mó wie nia za po mo cą pro gra mu funk cjo nal no -użyt -
ko we go (art. 31 ust. 2 Pzp). W szcze gó łach od sy łam do prze pi -
su wy ko naw cze go – Roz po rzą dze nie Mi ni stra In fra struk tu ry
z dnia 2 wrze śnia 2004 r. w spra wie szcze gó ło we go za kre su
i for my do ku men ta cji pro jek to wej, spe cy fi ka cji tech nicz nych
wy ko na nia i od bio ru ro bót bu dow la nych oraz pro gra mu funk -
cjo nal no -użyt ko we go.

Wszel kie uzu peł nie nia lub zmia ny umo wy pod sta wo wej wy -
ma ga ją za cho wa nia ta kiej for my, ja ką usta wa Pzp prze wi dzia ła
w ce lu jej za war cia, a więc obo wią zu je for ma pi sem na pod ry -
go rem nie wa żno ści – art. 77 § 1 k. c. (tzw. aneks do umo wy pod -
sta wo wej). Zmia na umo wy wy ma ga tyl ko zgod ne go
oświad cze nia wo li stron umo wy pod sta wo wej. Przy po mnę tyl -
ko, że nie wa żna jest zmia na umo wy w czę ści wy kra cza ją cej po -
za okre śle nie przed mio tu za mó wie nia – art. 140 ust. 3 Pzp. 

Usta wa Pzp nie za wie ra po ję cia „ro bo ty nie istot ne”, na to miast
w usta wie Pra wo bu dow la ne, w art. 36a ust. 5, znaj du je się po ję -
cie „nie istot ne od stą pie nie od za twier dzo ne go pro jek tu bu dow -
la ne go”. Pro jek tant do ko nu je kwa li fi ka cji za mie rzo ne go
od stą pie nia w opar ciu o ure gu lo wa nia usta wy Pra wo bu dow la -
ne i je że li stwier dzi, że za pro po no wa ne zmia ny kwa li fi ku ją się,
ja ko „nie istot ne od stą pie nie …”, to wów czas nie jest wy ma ga -
ne uzy ska nie de cy zji o zmia nie po zwo le nia na bu do wę. Na to -
miast istot ne od stą pie nie od za twier dzo ne go pro jek tu
bu dow la ne go lub in nych wa run ków po zwo le nia na bu do wę, jest
do pusz czal ne je dy nie po uzy ska niu de cy zji o zmia nie po zwo le -
nia na bu do wę. Mo im zda niem, zmia ny kwa li fi ko wa ne, ja ko „nie -
istot ne od stą pie nie...” nie na ru sza ją art. 140 ust. 3 usta wy Pzp.

War to rów nież pa mię tać, że o ile zmia na umo wy za war tej
przed 24 paź dzier ni ka 2008 r., jest mo żli wa, je że li ko niecz ność
wpro wa dze nia ta kich zmian wy ni ka z oko licz no ści któ rych nie
mo żna by ło prze wi dzieć w chwi li za war cia umo wy, to do umów

warunki kontraktowe FIDIC
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za war tych po 24 paź dzier ni ka 2008 r., zmia na za war tej umo -
wy w sto sun ku do tre ści ofer ty wy ko naw cy jest mo żli wa, je -
że li za ma wia ją cy prze wi dział mo żli wość do ko na nia ta kiej
zmia ny w ogło sze niu o za mó wie niu lub w spe cy fi ka cji istot -
nych wa run ków za mó wie nia, oraz okre ślił wa run ki ta kiej
zmia ny. Przy ta kim prze pi sie praw nym, istot ne go zna cze nia
na bie ra ją Wa run ki kon trak to we, któ re za wie ra ją re gu la cje
wpro wa dza nia zmian i wa run ki na ja kich na stę pu je uzna nie
zmian za za sad ne.

b) Ro bo ty stwier dzo ne pro to ko łem ko niecz no ści przez In ży -
nie ra
Przed mio tem nie po ro zu mień i spo rów w za mó wie niach

pu blicz nych jest sam cha rak ter praw ny usta leń za war tych
w tzw. pro to ko le ko niecz no ści (lub we wnętrz nej no tat ce z na -
rad bu do wy) pod pi sa nym przez In ży nie ra, stro ny bo wiem
w zró żni co wa ny spo sób trak tu ją treść te go do ku men tu. 

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

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

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

za mien nych. 

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

Uwzględ nia jąc po wy ższe, mo żna przy jąć, że tzw. „ro bo ty
za mien ne” są do pusz czal ne, je że li nie wy kra cza ją po za za -
kres przed mio tu za mó wie nia, na wet je że li skut ku ją prze kro -
cze niem ce ny ofer ty, o ile oczy wi ście są speł nio ne wa run ki,
o któ rych mo wa w art. 144 ust. 1 usta wy Pra wo za mó wień pu -
blicz nych. 

W przy pad ku, gdy zmia ny po le ga ją na re zy gna cji z wy ko -
na nia czę ści ro bót ob ję tych przed mio tem za mó wie nia,
a w ich miej sce za ma wia ją cy za mie rza zle cić wy ko na nie in -
nych ro bót bu dow la nych, na wet o war to ści nie po wo du ją cej
prze kro cze nia ce ny ofer ty, to te go ro dza ju ro bo ty „za mien -
ne” wy ma ga ją od ręb ne go po stę po wa nia i za war cia od ręb -
nej umo wy.

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

ce go) tzw. „Czer wo na Ksią żka”, są za le ca ne dla ogól ne go
za sto so wa nia dla ta kich ro bót. Wa run ki te wy ko rzy sty wa ne
są wte dy, gdy za ma wia ją cy przy go tu je do ku men ta cję pro -
jek to wą, spe cy fi ka cje tech nicz ne wy ko na nia i od bio ru ro bót,
oraz ogło si prze targ na wy bór wy ko naw cy ro bót. 

Wa run ki Ogól ne wraz z Wa run ka mi Szcze gól ny mi two rzą
ra zem Wa run ki, sta no wią ce o pra wach i obo wiąz kach stron.
Zo sta ły one opra co wa ne z uwzględ nie niem po rad praw nych
i sta no wią zrów no wa żo ny Do ku ment dla Za ma wia ją ce go
i Wy ko naw cy. Z te go też po wo du FI DIC za le ca, aby by ły one
przyj mo wa ne bez zbęd ne go do ko ny wa nia zmian.

1. ANA LI ZA NIE KTÓ RYCH KLAU ZUL W ZGOD NO ŚCI
Z OBO WIĄ ZU JĄ CYM W POL SCE PRA WEM ZA MÓ -
WIEŃ PU BLICZ NYCH.

1.1.3.8 „Świa dec two Wy ko na nia”
 Zo bo wią za nia Wy ko naw cy wy ni ka ją ce z Kon trak tu koń czą

się, gdy In ży nier wy sta wi Wy ko naw cy Świa dec two Wy ko -
na nia (po okre sie gwa ran cyj nym i/lub rę koj mie). 

 Nie na le ży my lić Świa dec twa Wy ko na nia ze Świa dec -
twem Prze ję cia wy sta wia nym po wy ko na niu ro bót ob ję -
tych Kon trak tem, lub po wy ko na niu od cin ka.

1.1.6.2
„Kraj” kraj w któ rym zlo ka li zo wa ny jest Plac Bu do wy.
 Od nie sie nie do Kra ju, po win no uwzględ niać prze pi sy

(pra wo) pol skie i Unii Eu ro pej skiej, dla za mó wień pu -
blicz nych wy ko ny wa nych na je go te re nie.

1.1.6.9
„Zmia na” ozna cza ka żdą zmia nę w Ro bo tach, po le co ną lub
za twier dzo ną przez In ży nie ra.

  Dla in we sty cji ce lu pu blicz ne go re ali zo wa nych w opar ciu
o Usta wę Pra wo za mó wień pu blicz nych, zmia ny za kre su
rze czo we go wy kra cza ją ce po za przed miot za mó wie nia
opi sa ny spe cy fi ka cją istot nych wa run ków zmó wie nia, są
nie do pusz czal ne – art. 140 ust. 3.

 Dla wpro wa dze nia zmia ny do Kon trak tu wy ma ga ne jest
zgod ne oświad cze nie wo li stron Kon trak tu w for mie pi -
sem nej pod ry go rem nie wa żno ści.

 Zmia ny mo gą być wpro wa dzo ne je dy nie w zgod no ści
z art. 144 usta wy Pra wo za mó wień pu blicz nych.

1.2 In ter pre ta cja
 Je że li prze wi du je się w Do ku men ta cji Prze tar go wej po ję -

cie „zy sku”, to na koń cu Sub klau zu li 1.2 trze ba wsta wić
np. Po sta no wie nia za wie ra ją ce wy ra że nie „Koszt plus
roz sąd ny zysk” wy ma ga ją, aby ten zysk wy no sił 10% te -
go Kosz tu.

1.3 Prze pływ in for ma cji
 Wszel kie za twier dze nia, świa dec twa, zgo dy lub okre śle -

nia nie bę dą bez uza sad nie nia wstrzy my wa ne lub opóź -
nia ne, po nie waż w prze ciw nym przy pad ku, Wy ko naw ca
ma pod sta wę do za sto so wa nia Klau zu li 16 [Od stą pie nie
przez Wy ko naw cę].

1.7 Ce sje 
 Nie na le ży ogra ni czać pra wa Wy ko naw cy do za cią ga nia

zo bo wią zań fi nan so wych wo bec ban ku fi nan su ją ce go in -
we sty cję kre dy tem ob ro to wym.

1.12 Po uf ne szcze gó ły
 Bar dzo istot na Sub klau zu la, do wy ko rzy sta nia przez In ży -

nie ra, m.in. do uzy ska nia in for ma cji o za bez pie cze niu in -
te re sów Za ma wia ją ce go w umo wach z Pod wy ko naw ca mi
– Sub klau zu la 4.4 (d) [Pod wy ko naw cy] „…ka żde po dzle -
ce nie bę dzie za wie ra ło po sta no wie nia upo wa żnia ją ce Za -
ma wia ją ce go do wy ma ga nia, aby po dzle ce nie zo sta ło
sce do wa ne na Za ma wia ją ce go na mo cy Sub klau zu li 4.5
[Ce sja ko rzy ści z po dzle ce nia] lub w przy pad ku wy po -
wie dze nia Kon trak tu na mo cy Sub klau zu li 15.2 [Od stą pie -
nie przez Za ma wia ją ce go].

1.13 Prze strze ga nie Pra wa
 Roz strzy ga jąc uwa run ko wa nia re ali za cji Kon trak tu, Wy ko -

naw ca, Za ma wia ją cy i In ży nier są zo bo wią za ni sto so wać
ja ko nad rzęd ne nad za pi sa mi kon trak to wy mi pra wo pol -
skie, w tym szcze gól nie usta wę Pra wo za mó wień pu blicz -
nych i wy da ne do niej prze pi sy wy ko naw cze, oraz Pra wo
bu dow la ne, Ko deks Cy wil ny, Ko deks po stę po wa nia cy -
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wil ne go,... Wszel kie za pi sy kon trak to we i po stę po wa nie
w trak cie re ali za cji in we sty cji nie zgod ne z obo wią zu ją cym
pra wem, bę dzie z mo cy pra wa nie wa żne.

1.14 So li dar na od po wie dzial ność
 Mo że za cho dzić ko niecz ność spre cy zo wa nia do dat ko -

wych szcze gó ło wych wy ma gań w sto sun ku do spół ki so -
li dar ne go ry zy ka (kon sor cjum wy ko naw ców). Mo gą one
być włą czo ne rów nież do In struk cji dla Ofe ren tów,
przed wej ściem Kon trak tu w ży cie. Umo wa spół ki so li dar -
ne go ry zy ka po win na być do kład nie spraw dzo na przez
Za ma wia ją ce go.

2.4 Or ga ni za cja fi nan so wa nia przez Za ma wia ją ce go
 Na ru sze nie tej Sub klau zu li, przez nie do star cze nie roz sąd -

ne go do wo du w cią gu 42 dni od da ty ży cze nia Wy ko naw -
cy, sta no wi pod sta wę do za sto so wa nia Sub klau zu li 16.2
(a) [Od stą pie nie przez Wy ko naw cę]. Wy kre śla nie tej
Sub klau zu li przez Za ma wia ją ce go, stwa rza wra że nie, że
Za ma wia ją cy nie jest prze ko na ny, że po sia da lub bę dzie
po sia dał środ ki fi nan so we na za pła ce nie wy na gro dze nia
dla Wy ko naw cy.

3.5 Usta le nia
 In ży nier we wszyst kich przy pad kach w któ rych na stę pu je

od wo ła nie w ja kiej kol wiek Sub klau zu li Wa run ków kon -
trak tu do po stę po wa nia In ży nie ra zgod nie z Sub klau zu -
lą 3.5, po wi nien bez względ nie uzgad niać ta kie spra wy
z Za ma wia ją cym i Wy ko naw cą. Nie do pusz czal ne jest sa -
mo dziel ne po dej mo wa nie de cy zji przez In ży nie ra, bez
uzgod nień ze Stro na mi Kon trak tu. 

4.2 Za bez pie cze nia wy ko na nia
 Za ma wia ją cy po wi nien po dać wy ma ga nia w za kre sie za -

bez pie cze nia na le ży te go wy ko na nia umo wy. Ka żdy z Wy -
ko naw ców mu si być z gó ry o tym uprze dzo ny, tym
bar dziej, że są to czyn no ści zo bo wią zu ją ce, po łą czo ne
z okre ślo ny mi kosz ta mi.
Je że li wy ko naw ca jest jed no cze śnie gwa ran tem, za bez -
pie cze nie słu ży ta kże po kry ciu rosz czeń z ty tu łu gwa ran -
cji ja ko ści i/lub rę koj mi. Za bez pie cze nie to mo że być
usta no wio ne bez po śred nio przez Wy ko naw cę, bądź też
przez dzia ła ją cą w je go in te re sie oso bę trze cią. W tym
dru gim przy pad ku, oso ba trze cia po ewen tu al nym za spo -
ko je niu Za ma wia ją ce go, na by wa wzglę dem Wy ko naw cy
sto sow ne rosz cze nia re gre so we.

 Mo im zda niem, dla wy ma ga ne go Za bez pie cze nia Wy ko -
na nia, po win ny być włą czo ne for mu la rze (wzo ry) do Do -
ku men ta cji Prze tar go wej, tak by gwa ran to wa ły one

Za ma wia ją ce mu usta no wie nia od po wied nie go za bez pie -
cze nia, któ re po słu ży po kry ciu rosz czeń z ty tu łu nie wy ko -
na nia, lub nie na le ży te go wy ko na nia umo wy. 

4.4 Pod wy ko naw cy
 Umo wy (sub kon trak ty) z Pod wy ko naw ca mi mu szą za wie -

rać za pi sy upo wa żnia ją ce Za ma wia ją ce go do prze ję cia
po dzle ce nia w za kre sie:
 ce sji ko rzy ści z zo bo wią zań Pod wy ko naw cy wo bec Wy -

ko naw cy, któ re roz cią ga ją się po za ter min wy ga śnię cia
Okre su Zgła sza nia Wad,

 ce sji ko rzy ści z zo bo wią zań Pod wy ko naw cy, w przy -
pad ku usu nię cia Wy ko naw cy z pla cu bu do wy z je go
wi ny, w try bie Klau zu li 15.

 Bar dzo wa żne jest prze strze ga nie art. 6471 Ko dek su cy wil -
ne go, któ ry uza le żnia za war cie umo wy z pod wy ko naw cą
od uzy ska nia zgo dy Za ma wia ją ce go i okre śla szcze gó ło -
we za sa dy po stę po wa nia w ta kich przy pad kach.

4.9 Za pew nie nie ja ko ści
 Sys tem (pro gram) za pew nie nia ja ko ści, po wi nien być

szcze gól nie zgod ny z wy tycz ny mi za war ty mi w Spe cy fi ka -
cjach Tech nicz nych (kon tro la ja ko ści). Po nad to po wi nien
okre ślać, w ja ki spo sób bę dzie pro wa dzo na kon tro la ja -
ko ści przez Wy ko naw cę. Sys tem ten po wi nien uwzględ -
niać ISO, je że li ta kim Wy ko naw ca dys po nu je. Sys tem
za pew nie nia ja ko ści, to do ku ment przed sta wia ją cy or ga -
ni za cyj ną stro nę po stę po wa nia Wy ko naw cy dla za pew nie -
nia wy ma ga nej ja ko ści ro bót.

4.10 Da ne o Pla cu Bu do wy
 Je że li Za ma wia ją cy uzna, że wa run ki pod po wierzch nio we

na eta pie ogła sza nia prze tar gu nie są mo żli we do do kład -
niej sze go roz po zna nia, to mo że uwzględ nić to w Wa run -
kach Szcze gól nych, przyj mu jąc „ry zy ko Za ma wia ją ce go
za od mien ne niż opi sa ne w s. i. w. z. wa run ki pod po -
wierzch nio we”.

4.22 Za bez pie cze nie Pla cu Bu do wy
 Je że li Wy ko naw ca zaj mu je Plac Bu do wy z in ny mi wy ko naw -

ca mi za trud nio ny mi przez Za ma wia ją ce go, to mo że być zo -
bo wią za ny do prze strze ga nia tyl ko nie któ rych pro ce dur
bez pie czeń stwa na pla cu bu do wy. Wów czas za cho dzi ko -
niecz ność spre cy zo wa nia zo bo wią zań Za ma wia ją ce go.

6.5 Go dzi ny pra cy
 Sub klau zu la ta mo że być usu nię ta, je że li Za ma wia ją cy nie

ży czy so bie pre cy zo wa nia go dzin pra cy, ani żad nych
ogra ni czeń.
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7.1 Spo sób re ali za cji
 W Pol sce po pu lar niej szą na zwą „uzna nej do brej prak ty -

ki” jest po ję cie „sztu ka bu dow la na”.

7.2 Prób ki
 Zwra cam uwa gę, że In ży nier mo że po pro sić wy łącz nie

o przed sta wie nie pró bek ma te ria łów lub urzą dzeń
do wbu do wa nia, ja kie od po wia da ją wy ma ga niom spre cy -
zo wa nym w Spe cy fi ka cjach Tech nicz nych wy ko na nia
i od bio ru ro bót.

 W spra wach wąt pli wych na le ży kie ro wać się za pi sa mi
art. 357 Ko dek su Cy wil ne go i wy ma gać od Wy ko naw cy
za sto so wa nia ma te ria łów „śred niej ja ko ści”.

7.7 Wła sność Urzą dzeń i Ma te ria łów
 Na pla cu bu do wy nie po win ny znaj do wać się ja kie kol wiek

Urzą dze nia (apa ra ty i ma szy ny sta no wią ce część Ro bót
Sta łych), oraz Ma te ria ły (wszel kie go ro dza ju rze czy ma ją -
ce sta no wić lub sta no wią ce część Ro bót Sta łych), je że li
nie są one wol ne od za sta wów i wie rzy tel no ści.

8.2 Czas na Ukoń cze nie
 Je że li Ro bo ty ma ją być przej mo wa ne w eta pach (od cin -

kach), to te eta py (od cin ki) po win ny być zde fi nio wa ne
w Za łącz ni ku do Ofer ty.

 Przyj mo wa nie Ro bót wy ko na nych czę ścio wo jest zgod ne
z art. 654 Ko dek su cy wil ne go.

8.3 Har mo no gram
 Po nad to na le ży w czę ści II po dać me to dę spo rzą dze nia

har mo no gra mu np.: Har mo no gram po wi nien być wy ko -
na ny w opar ciu o pro gram Mi cro soft Pro ject i prze ka za -
ny In ży nie ro wi w for mie dru ko wa nej i elek tro nicz nej.

9 Pró by Koń co we 9.1 Zo bo wią za nia Wy ko naw cy
 Spe cy fi ka cja po win na opi sy wać pró by, któ re Wy ko naw ca

ma prze pro wa dzić, za nim bę dzie upraw nio ny do otrzy ma -
nia Świa dec twa Prze ję cia.

 Do ko ny wa nie prób – Sub klau zu la ta bę dzie mia ła za sto -
so wa nie do wszyst kich prób wy spe cy fi ko wa nych w Kontr -
ak cie, in nych niż Pró by Eks plo ata cyj ne któ re wy ko nu je
Za ma wia ją cy.

 Zgod nie z Sub klau zu lą 4.1, przed roz po czę ciem Prób
Koń co wych Wy ko naw ca po wi nien do star czyć In ży nie ro -
wi do ku men ta cję po wy ko naw czą, oraz in struk cje ob słu gi
i kon ser wa cji zgod nie ze Spe cy fi ka cja mi Tech nicz ny mi,
tak szcze gó ło we aby umo żli wia ły Za ma wia ją ce mu ob słu -
gę, kon ser wa cję, roz bie ra nie, po now ne skła da nie, re gu -
la cje i na pra wy da nej czę ści Ro bót. Część Ro bót 
nie bę dzie uzna na na go to wą dla prze ję cia na mo cy 
Sub klau zu li 10.1 [Prze ję cie Ro bót i Od cin ków], do pó ki te
do ku men ty i in struk cje nie zo sta ną do star czo ne In ży nie -
ro wi.

 Pró by Eks plo ata cyj ne to ele ment spraw dze nia „pa ra me -
trów wy ko na nych ro bót” w ra mach eks plo ata cji przez Za -
ma wia ją ce go. Wy ko naw ca jest zo bo wią za ny brać udział
w tych pró bach na wa run kach okre ślo nych w s. i. w. z. Nie
mo żna wy ma gać od Wy ko naw cy by na swój koszt wy ko -
ny wał ta kie pró by, któ re wy ma ga ją kosz tów uzy ska nia
przy cho dów, dla przy cho dów uzy ski wa nych przez Za ma -
wia ją ce go w ra mach prób nej/osta tecz nej eks plo ata cji.

9.2 Opóź nio ne Pró by
 Prze szko da w Pró bach Koń co wych – Je że li w cią gu okre -

su dłu ższe go niż 14 dni, Wy ko naw ca nie ma mo żli wo ści
prze pro wa dze nia Prób Koń co wych z po wo du, za któ ry od -
po wie dzial ny jest Za ma wia ją cy, to bę dzie się uwa ża ło, że
Za ma wia ją cy prze jął Ro bo ty lub Od ci nek (w za le żno ści
od przy pad ku) z da tą, z ja ką Pró by Koń co we by ły by w in -
nym ra zie ukoń czo ne.

10.2 Prze ję cie czę ści Ro bót
 Za ma wia ją cy nie po wi nien użyt ko wać żad nej czę ści Ro -

bót, do pó ki In ży nier nie wy sta wi Świa dec twa Prze ję cia.
Roz po czę cie eks plo ata cji lub użyt ko wa nia ja kiejś czę ści
ro bót prze są dza o ich ode bra niu przez Za ma wia ją ce go
i roz po czę ciu okre su gwa ran cji i/lub rę koj mi. Na wet je że -
li In ży nier nie wy sta wi Świa dec twa Prze ję cia dla użyt ko -
wej czę ści ro bót, to i tak uwa ża ne są one za prze ję te z da tą
z ja ką za czę ły być użyt ko wa ne. 

 Dla prze ję tych Ro bót Wy ko naw ca po wi nien wy sta wić do -
ku ment gwa ran cyj ny, re gu lu ją cy pra wa i obo wiąz ki stron
kon trak tu, a szcze gól nie za sa dy usu wa nia wad przez Wy -
ko naw cę.

11.3 Przed łu że nie Okre su Zgła sza nia Wad
 Okres Zgła sza nia Wad jest od po wied ni kiem Gwa ran cji

Ja ko ści wy ni ka ją cej z Ko dek su cy wil ne go. Wpro wa dze nia
dwóch po jęć do Kon trak tu, ma ją cych po dob ne zna cze nie,
jest błęd ne i pro wa dzi do spo rów.

 Je że li Za ma wia ją cy uwa ża się za upraw nio ne go do ja kie -
go kol wiek przed łu że nia Okre su Zgła sza nia Wad, to Za -
ma wia ją cy lub In ży nier prze ka że Wy ko naw cy
po wia do mie nie z uza sad nie niem. Po wia do mie nie bę dzie
prze ka za ne tak szyb ko, jak jest to prak tycz nie mo żli we
po tym, jak Za ma wia ją cy do wie się o wy da rze niu lub oko -
licz no ści da ją cej po wód do rosz cze nia. Te szcze gó ło we
in for ma cje bę dą wy mie nia ły Klau zu lę lub in ną pod sta wę
rosz cze nia, we dług któ rej Za ma wia ją cy uwa ża się
za upraw nio ne go w związ ku z Kon trak tem.

 Przed łu że nie Okre su Zgła sza nia Wad mo że wy ni kać z za -
pi sów kon trak to wych i/lub z obo wią zu ją cych prze pi sów
Ko dek su cy wil ne go.

11.8 Obo wią zek po szu ki wa nia przez Wy ko naw cę
 Wy ko naw ca, je że li bę dzie te go wy ma gał In ży nier, bę dzie

zo bo wią za ny pod kie row nic twem In ży nie ra usta lić przy czy -
nę ja kiej kol wiek wa dy. Do ty czy to ja kiej kol wiek wa dy
przed za koń cze niem Okre su Gwa ran cyj ne go i/lub rę koj mi.

11.9 Świa dec two Wy ko na nia
 Świa dec two Wy ko na nia (wy sta wia ne po Okre sie Zgła sza -

nia Wad), po twier dza w szcze gól no ści wy wią za nie się
Wy ko naw cy z zo bo wią zań kon trak to wych okre su Zgła sza -
nia Wad i rę koj mi. Nie na le ży my lić ze Świa dec twem
Prze ję cia wy sta wia nym po wy ko na niu ro bót ob ję tych Kon -
trak tem.

12.2 Me to dy ob mia ru
 Przed miar Ro bót na le ży od czy ty wać w po wią za niu z Ogól -

ny mi i Szcze gól ny mi Wa run ka mi Kon trak to wy mi, Spe cy -
fi ka cja mi Tech nicz ny mi oraz Ry sun ka mi (Do ku men ta cją
Pro jek to wą). Wszel kie ilo ści, usta lo ne w Przed mia rze Ro -
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bót, są ilo ścia mi sza cun ko wy mi, po da ny mi w ofer cie w ce -
lu za pew nie nia wspól nej pod sta wy do skła da nia ofert, i nie
na le ży ich brać pod uwa gę ja ko ilo ści rze czy wi stych i pra -
wi dło wych Ro bót, któ rych wy ko na nia wy ma ga się od Wy ko -
naw cy. Krót kie opi sy po zy cji w Przed mia rze Ro bót
przed sta wio ne są tyl ko dla ce lów iden ty fi ka cyj nych i nie po -
win ny w ża den spo sób mo dy fi ko wać bądź anu lo wać szcze -
gó ło we go opi su za war te go w Wa run kach Kon trak tu,
Spe cy fi ka cjach Tech nicz nych i Do ku men ta cji Pro jek to wej.
Wy ko naw ca wy ce nia jąc po szcze gól ne po zy cje, po wi nien
od no sić się do Wa run ków Kon trak tu, Spe cy fi ka cji Tech nicz -
nych i Opi sów Do ku men ta cji Pro jek to wej oraz od po wied -
nich Ry sun ków w ce lu uzy ska nia peł nych wska zó wek,
in for ma cji, in struk cji lub opi sów ro bót i za sto so wa nych ma -
te ria łów. Oczy wi stym jest też, że Ro bo ty mu szą być wy ko na -
ne we dług za sad fa cho we go wy ko naw stwa (sztu ki
bu dow la nej). Ozna cza to w prak ty ce, że je że li wy ko naw ca
otrzy mał od za ma wia ją ce go opis przed mio tu za mó wie nia,
w któ rym przed miar ro bót za wie ra za ni żo ne w sto sun ku
do pro jek tu bu dow la ne go i wy ko naw cze go ilo ści po szcze -
gól nych ro bót, to bę dzie on zo bo wią za ny do wy ko na nia
wszyst kich ro bót za war tych w ww. pro jek tach, ale ozna cza
rów nież, że na le ży mu się wy na gro dze nie, zgod nie z za sa -
dą prze wi du ją cą za pła tę wy na gro dze nia w wy so ko ści wy ni -
ka ją cej z rze czy wi ście wy ko na nych ilo ści ro bót. 

 Uwa żam za ko niecz ne po da nie w Wa run kach Szcze gól nych
za sad i spo so bu wy ko ny wa nia ob mia rów, np. przez po wo -
ła nie się na za sa dy po da ne w spe cy fi ka cjach Tech nicz nych
wy ko na nia i od bio ru ro bót (po win ny być tam po da ne). Po -
nad to na le ży po dać, ja ką do ku men ta cję z ob mia rów jest zo -
bo wią za ny pro wa dzić Wy ko naw ca w trak cie wy ko ny wa nia
Kon trak tu.

 Wy na gro dze nie ry czał to we po le ga na umó wie niu z gó ry wy -
so ko ści wy na gro dze nia w kwo cie ab so lut nej, przy wy raź nej
lub do ro zu mia nej zgo dzie stron na to, że wy ko naw ca nie bę -
dzie do ma gał się za pła ty wy na gro dze nia wy ższe go (por. wy -
rok SN z dnia 20 li sto pa da 1998 r. II CKN 913/97). Je że li
na stęp nie, za cho dzi po trze ba od mien ne go od przy ję te go
w s. i. w. z. wy ko na niu ro bót, to do cho dzi za tem w spo sób
kon klu dent ny do zmia ny umo wy w za kre sie ro bót do wy ko -
na nia, oraz umó wio ne go wy na gro dze nia ry czał to we go, któ -
re prze sta je stro ny wią zać w tym za kre sie i na le ży je
po now nie usta lić (por. wy rok Są du Naj wy ższe go z dnia 27
lip ca 2005 r. II CK 793/04). Ozna cza to, że w opar ciu o tak
za war tą umo wę wy ko naw ca jest zo bo wią za ny wy ko nać tyl -
ko zde fi nio wa ne w umo wie za mó wie nie, a za ma wia ją cy nie
bę dzie mógł wy ma gać, aby wy ko naw ca za tą sa mo wy na -
gro dze nie świad czył ro bo ty lub czyn no ści wy kra cza ją ce po -
za za kres wy ni ka ją cy z ofer ty wy ko naw cy. Obo wiąz kiem

wy ko naw cy jest re ali za cja ro bót bu dow la nych, w zgod no ści
z za pi sa mi s. i. w. z (tyl ko ty le i nic wię cej). Wy ko naw ca zo -
bo wią za ny jest więc do re ali za cji za war tej umo wy (przed -
mio tu za mó wie nia), ale w gra ni cach okre ślo nych w s.i.w. z.,
po nie waż za kres świad cze nia wy ko naw cy wy ni ka ją cy
z umo wy jest to żsa my z je go zo bo wią za niem za war tym
w ofer cie (art. 140 ust. 1 Pzp), a to zo bo wią za nie z ko lei mu -
si być zgod ne z jed no znacz nym i wy czer pu ją cym opi sem
przed mio tu za mó wie nia (art. 29 i 31 usta wy Pzp). Ozna cza
to, że w opar ciu o tak za war tą umo wę wy ko naw ca bę dzie
zo bo wią za ny wy ko nać tyl ko zde fi nio wa ne w umo wie za mó -
wie nie, a za ma wia ją cy nie bę dzie mógł wy ma gać, aby wy -
ko naw ca w ra mach ce ny ry czał to wej świad czył ro bo ty, lub
czyn no ści wy kra cza ją ce po za za kres wy ni ka ją cy z ofer ty wy -
ko naw cy. 

13 Zmia ny i ko rek ty 13.1 Pra wo do Zmian
 Dla in we sty cji ce lu pu blicz ne go re ali zo wa nych w opar ciu

o usta wę Pra wo za mó wień pu blicz nych, zmia ny za kre su rze -
czo we go wy kra cza ją ce po za przed miot za mó wie nia opi sa -
ny spe cy fi ka cją istot nych wa run ków zmó wie nia, są
nie do pusz czal ne – art. 140 ust. 3.

 In ży nier stwier dza jąc ko niecz ność wy ko na nia Ro bót nie ob -
ję tych Kon trak tem skła da oświad cze nie wie dzy, ale nie jest
upraw nio ny do skła da nia oświad czeń wo li w imie niu Za ma -
wia ją ce go. Pro to kół ko niecz no ści spo rzą dzo ny przez In ży -
nie ra, pod pi sa ny przez oso by nie umo co wa ne
do re pre zen to wa nia stron w ob ro cie praw nym, jest je dy nie
do ku men tem do ty czą cym kwe stii tech nicz nych, a więc
czyn no ścią fak tycz ną, któ rej nie mo żna przy pi sać cha rak te -
ru do ku men tu po twier dza ją ce go za war cie, lub zmia nę umo -
wy o ro bo ty bu dow la ne, a więc, że mię dzy stro na mi za któ re
dzia ła ją wła ści we or ga ny (art. 38 k. c.), do szło do oświad -
cze nia wo li.

13.8 Ko rek ty wy ni ka ją ce ze zmian kosz tu
 Ko rek ty wy ni ka ją ce ze zmian kosz tu, do ty czą szcze gól nie ry -

zy ka wzro stu kosz tów z ty tu łu in fla cji, lub zmia ny cen ma te -
ria łów.

 Wa lo ry za cja umow na. W umo wach o za mó wie nie pu blicz -
ne art. 3581 § 2 k. c. jed no znacz nie ze zwa la stro nom na za -
strze ga nie w umo wie klau zul wa lo ry za cyj nych (por. wy rok
SN z dnia 24 paź dzier ni ka 2003 r. III CK 57/02). Prze pis ten
zmie rza do przy sto so wa nia umów do zmie nia ją cych się wa -
run ków, a stro ny mo gą za strzec w umo wie, że wy so kość
świad cze nia pie nię żne go zo sta nie usta lo na we dług in ne go
niż pie niądz mier ni ka war to ści. Ozna cza to do pusz czal ność
umiesz cze nia w umo wie tzw. klau zul wa lo ry za cyj nych (wa -
lu to wej, zło to wej, in dek so wej), a umiesz cze nie ta kiej klau -
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zu li wy łą cza mo żli wość do ko na nia wa lo ry za cji są do wej, po -
nie waż ujem ne skut ki zmia ny si ły na byw czej pie nią dza zo -
sta ją przez sa me stro ny uwzględ nio ne i przy naj mniej
w za ło że niu, wy eli mi no wa ne (por. wy rok SN z dnia 22 kwiet -
nia 2005 r. II CK 599/04). Klau zu la wa lo ry za cyj na po win na
za wie rać ści śle okre ślo ny, obiek tyw ny mier nik war to ści, któ -
ry bę dzie pod sta wą zmia ny cen (wy na gro dze nia). Wa lo ry -
za cja na stę pu je wów czas zgod nie z za pi sa mi umow ny mi.
We dług ugrun to wa ne go po glą du w orzecz nic twie, isto ta
umow nej walo ry za cji, ozna cza przy wró ce nie świad cze niom
wy ni ka ją cym z zo bo wią zań pie nię żnych ich pier wot nej war to -
ści (por. uza sad nie nie wy ro ku SN z dnia 2 grud nia 1999 r.,
III CKN 489/98). 

 Wa lo ry za cja są do wa. Przyj mu je się w dok try nie, że prze słan -
ką za sto so wa nia te go prze pi su jest nie tyl ko to, że stro ny nie
prze wi dy wa ły zmia ny sto sun ków dla ich zo bo wią za nia, ale
też, że nie mo żna by ło te go prze wi dzieć przy do ło że niu na -
le ży tej sta ran no ści. Tak okre ślo ny wy móg słu ży wy łą cze niu
za sto so wa nia prze pi su w sy tu acjach miesz czą cych się w za -
kre sie tzw. nor mal ne go ry zy ka kon trak to we go. Prze pis ten
ma cha rak ter dys po zy tyw ny. Pod sta wo wą prze słan ką za sto -
so wa nia prze pi su jest wy stą pie nie „nad zwy czaj nej zmia ny
sto sun ków” (zmia na wy jąt ko wa, nor mal nie nie spo ty ka na).
Bez sprzecz nie ta ka zmia na mo że wy stą pić do pie ro po po -
wsta niu zo bo wią za nia, a więc o któ rej stro ny nie mo gły wie -
dzieć w chwi li za wie ra nia umo wy. Wsku tek zmia ny
stosun ków ma za ist nieć nad mier na trud ność w speł nie niu
świad cze nia, lub groź ba ra żą cej stra ty, a więc bez zmia ny
sto sun ków nie po wsta ły by utrud nie nia w speł nie niu świad -
cze nia ani groź ba ra żą cej stra ty (po wią za nie przy czy no we).
Za sto so wa nie wów czas bę dzie miał prze pis art. 3571 k. c. tzw.
klau zu la re bus sic stan ti bus, któ ra po zwa la na zmia nę tre ści
zo bo wią za nia, lub roz wią za nie zo bo wią za nia przez sąd, ze
wzglę du na za ist nie nie nad zwy czaj nych oko licz no ści.

 Ma jąc do dys po zy cji klau zu lę re bus sic stan ti bus, stro ny nie
po win ny jej wy klu czać, kie ru jąc się spo łecz no -go spo dar -
czym prze zna cze niem za mó wie nia, i nie prze no sić w umo -
wie przy szłe go nie zna ne go ry zy ka na wy ko naw cę, bio rąc
pod uwa gę, że ta kie ry zy ko w mo men cie za wie ra nia umo wy
nie mo że być mo żli we do prze wi dze nia przez wy ko naw cę.

 Mo im zda niem, wy ko rzy sta nie klau zu li re bus sic stan ti bus,
mo że mieć rów nież miej sce, gdy speł nie nie świad cze nia
jest utrud nio ne z uwa gi na za ka zy praw ne np. w przy pad ku,
gdy zmia na ma do ty czyć ro bót wy kra cza ją cych po za przed -
miot za mó wie nia opi sa ny w s. i. w. z. (art. 140 ust. 3 Pzp) i nie
ma pod staw do uru cho mie nia za mó wie nia do dat ko we go,
a oko licz no ści, wa run ki, po ło że nie czy sy tu acja, w któ rej zna -
la zły się stro ny (szcze gól nie za ma wia ją cy) sta ły się in ne niż
w chwi li za war cia umo wy.

14 Ce na Kon trak to wa i płat ność 14.1 Ce na Kon trak to wa
 Ter mi narz płat no ści dla Wy ko naw cy po wi nien wy ni kać

z Sub klau zu li 8.3 [Har mo no gram], któ ry Wy ko naw ca jest zo -
bo wią za ny przed sta wić In ży nie ro wi w cią gu 28 dni od otrzy -
ma nia po wia do mie nia o roz po czę ciu ro bót.
Przy go to wu jąc Wa run ki Szcze gól ne, trze ba do ko nać w tym
za kre sie nie bu dzą cych wąt pli wo ści za pi sów. Od po wied nie
przy go to wa nie har mo no gra mu re ali za cji ro bót w po wią za niu
z ter mi na rzem płat no ści, po zwo li Za ma wia ją ce mu na bar dzo
po wa żne oszczęd no ści w re ali za cji Kon trak tu. Obo wią zu je tu
pod sta wo wa za sa da war to ści pie nią dza w cza sie. 

 Zgod nie z Sub klau zu lą 14.1, wszel kie ilo ści Ro bót do wy ko -
na nia, ja kie zo sta ły po da ne przez Za ma wia ją ce go w Przed -
mia rze Ro bót, są ilo ścia mi sza cun ko wy mi i nie na le ży brać
ich pod uwa gę ja ko ilo ści rze czy wi stych i pra wi dło wych Ro -
bót, któ rych wy ko na nia wy ma ga się od Wy ko naw cy. Rze czy -
wi sty za kres Ro bót do wy ko na nia opi su ją Spe cy fi ka cje
tech nicz ne wy ko na nia i od bio ru Ro bót oraz Ry sun ki (Do ku -
men ta cja pro jek to wa), któ re to do ku men ty są nad rzęd ne
nad Przed mia rem Ro bót – Sub klau zu la 1.5 [Ko lej ność
pierw szeń stwa do ku men tów]. Wy ko naw ca zo bo wią za ny
jest wy ko ny wać Ro bo ty w opar ciu o Spe cy fi ka cje Tech nicz -
ne i Ry sun ki (Do ku men ta cja Pro jek to wa), na to miast ich roz -
li cze nie na stę pu je w opar ciu o staw ki jed nost ko we
okre ślo ne przez Wy ko naw cę w Przed mia rze Ro bót i ilo ści
Ro bót, ja kie wy ko nał Wy ko naw ca, okre ślo ne ob mia ra mi
przez In ży nie ra zgod nie z Sub klau zu lą 12.1 [Obo wiąz ko we
ob mia ry Ro bót].

14.2 Płat ność za licz ko wa
 Przy go to wu jąc Wa run ki Szcze gól ne na le ży zwró cić 

uwa gę na ko rzy ści z płat no ści za licz ko wej. Za licz ka
na mo bi li za cję ob ni ża kosz ty re ali za cji in we sty cji. Kwo ta
płat no ści za licz ko wej po win na być po da na w Za łącz ni ku
do Ofer ty.

14.6 Wy sta wia nie Przej ścio wych Świa dectw Płat no ści
 In ży nier mo że w do wol nym Świa dec twie Płat no ści do ko nać

po praw ki i mo dy fi ka cji, któ ra wy ni ka z błęd nych usta leń
w po przed nich Świa dec twach Płat no ści.

 Przy ję cie w umo wie okre ślo ne go w art. 654 k. c. spo so bu
czę ścio we go roz li cze nia ro bót nie po wo du je zmia ny zo bo -
wią zań stron tej umo wy, a przed mio tem zo bo wią za nia wy -
ko naw cy jest na dal od da nie ca ło ści obiek tu, a nie je go
po szcze gól nych czę ści. Po ode bra niu ca łe go obiek tu, na -
stę pu je je go ca ło ścio we roz li cze nie i za pła ta ca łe go umó -
wio ne go wy na gro dze nia. Koń co we (po wy ko na niu
czę ścio wym i eta po wym) roz li cze nie ro bót bu dow la nych
mo że obej mo wać już ode bra ne i roz li czo ne pra ce, a za ma -
wia ją cy oraz wy ko naw ca mo gą przy tym roz li cze niu ko ry go -
wać swo je sta no wi sko, co do już do ko na nych roz li czeń
czę ścio wych.

14.8 Opóź nio na płat ność
 Mo że za ist nieć po trze ba zde fi nio wa nia sto py pro cen to wej,

przez od po wied nie za pi sy w Wa run kach Szcze gól nych,
w zgod no ści z prze pi sa mi usta wy z dnia 12 czerw ca 2003 r.
o ter mi nach za pła ty w trans ak cjach han dlo wych (Dz. U.
z dnia 8 sierp nia 2003 r.).

14.12 Zwol nie nie z zo bo wią zań
 Zwol nie nie Za ma wia ją ce go z zo bo wią zań wo bec Wy ko naw -

cy wy ni ka z Sub klau zu li 14.14 [Usta nie od po wie dzial no ści
Za ma wia ją ce go].

15.5 Upraw nie nie Za ma wia ją ce go do od stą pie nia
 Re gu la cje w tym za kre sie po win ny być zgod ne z prze pi sa -

mi Ko dek su cy wil ne go.

16 Za wie sze nie i od stą pie nie przez Wy ko naw cę
 Re gu la cje w tym za kre sie po win ny być zgod ne z prze pi sa -

mi Ko dek su cy wil ne go.

warunki kontraktowe FIDIC



18
BIULETYN

20.1 Rosz cze nia Wy ko naw cy
 Klau zu la 20.1 Wa run ków Kon trak to wych FI DIC, aby mo gła

być sto so wa na przy za wie ra niu umów w pol skim ob ro cie
praw nym, mu si po zo sta wać w zgo dzie z prze pi sa mi pol -
skie go pra wa. Cho dzi tu za rów no o prze pi sy w ran dze usta -
wy, jak i wszyst kie in ne prze pi sy, któ re mo żna od na leźć
w hie rar chii źró deł pra wa. Wy ni ka to bo wiem z fak tu, iż Wa -
run ki Kon trak to we FI DIC są przy go to wa nym przez pro fe -
sjo na li stów zbio rem po sta no wień spo rzą dzo nym po za
pol skim sys te mem praw nym, a za tem dla do pusz czal no -
ści ich sto so wa nia, wy ma ga na jest ich zgod ność z ca łym
pol skim po rząd kiem praw nym. Stan ten po twier dza ją sa -
me po sta no wie nia Wa run ków Kon trak to wych FI DIC, wska -
zu jąc w klau zu li 1.13 na obo wią zek „Prze strze ga nia
Pra wa”, ro zu mia ne go ja ko (klau zu la 1.1.6.5) „wszel kie kra -
jo we lub sta no we pra wa, usta wy, sta tu ty, za rzą dze nia i in -
ne pra wa, oraz prze pi sy i re gu la mi ny wy da ne przez
le gal nie po wo ła ną wła dzę pu blicz ną.” W związ ku z po wyż-
szym, za sad ni cze go zna cze nia dla praw nej do pusz czal no -
ści sto so wa nia klau zu li 20.1 Wa run ków Kon trak to wych
FI DIC, na bie ra oce na jej zgod no ści z prze pi sa mi kra jo we -
go pra wa cy wil ne go.

 Uzna nie rosz cze nia Wy ko naw cy „pod wa run kiem je go
zgło sze nia w ter mi nie do 28 dni” ja ko ele ment tre ści czyn -
no ści praw nej za pi sa ny w klau zu li 20.1, na le ży roz pa try wać
w zgod no ści z prze pi sa mi art. 89-94 usta wy Ko deks cy wil -
ny. Isto tą wa run ku jest nie pew ność na stą pie nia zda rze nia,
od któ re go uza le żnio no po wsta nie lub usta nie skut ku praw -
ne go. Nie mniej, nie pew ność przy szłe go zda rze nia nie wy -
star cza jesz cze do uzna nia go za wa ru nek, zda rze nie to
mu si być nad to ze wnętrz ne w sto sun ku do czyn no ści
praw nej i nie mo że być cał ko wi cie uza le żnio ne od wo li
jed nej ze stron – por. wy rok SN z dnia 5 czerw ca 2002 r.
II CKN 701/00. W tym sa mym wy ro ku Sąd Naj wy ższy
stwier dza, nie mo że być wa run kiem w ro zu mie niu art. 89
k. c. zda rze nie ob ję te tre ścią zo bo wią za nia dłu żni ka, któ -
re go speł nie nie jest cał ko wi cie uza le żnio ne od je go wo li. 

 Ja ko wa ru nek nie mo że być kwa li fi ko wa ne za strze że nie
umow ne, uza le żnia ją ce po wsta nie lub usta nie skut ków
czyn no ści praw nej od zda rze nia przy szłe go, któ re go
speł nie nie za le ży od wo li stron, sta no wią ce przy tym treść
czyn no ści praw nej. Po gląd ta ki jest ugrun to wa ny w orzecz -
nic twie Są du Naj wy ższe go (por. spo śród wie lu wy rok
z dnia 10 czerw ca 2005 r. II CK 712/04; wy rok z dnia 11 paź -
dzier ni ka 2002 r. I CKN 1044/00, nie publ.; z dnia 10 kwiet -
nia 2003 r. III CKN 1335/00). Ja ko wa ru nek nie mo że być

kwa li fi ko wa ne ta kie zda rze nie praw ne, któ re sta no wi
treść czyn no ści praw nej i ob ję te jest wy łącz nie wo lą stron
(por. wy rok SN z dnia 24 czerw ca 2005 r. V CK 799/04). 

 Swo bo da umów nie mo że na ru szać prze pi sów o cha rak te -
rze iu ris co gen tis. Nie mo żna też w tre ści umo wy za wie rać
ja ko wa run ku ta kie go za strze że nia, któ re nie mo że być
uzna ne ja ko wa ru nek w ro zu mie niu art. 89 k. c. i od je go
zisz cze nia się uza le żniać skut ku praw ne go. Wa run kiem nie
jest za strze że nie, któ re po wo du je, że zo bo wią za nie po wsta -
nie tyl ko z wo li dłu żni ka: np. za pła cę je śli bę dę miał pie -
nią dze, lub je śli ze chcę, oraz za pła cę jak zło żysz fak tu rę
w cią gu 3 dni od od bio ru. 

 Za pis w klau zu li 20.1 Wa run ków Kon trak to wych FI DIC, że
uzna nie rosz cze nia wy ko naw cy za le ży od te go, czy wy ko -
naw ca zgło si rosz cze nie „na mo cy ja kiej kol wiek klau zu li
Wa run ków Kon trak to wych lub na in nej pod sta wie zwią za -
nej z Kon trak tem, nie póź niej niż w cią gu 28 dni”, nie mo -
że być kwa li fi ko wa ny ja ko wa ru nek w ro zu mie niu art. 89 k.
c. i nie mo żna w tre ści umo wy za wie rać ta kie go za strze że -
nia ja ko wa run ku, po nie waż zgod nie z art. 94 k. c. „wa ru -
nek prze ciw ny usta wie po cią ga za so bą nie wa żność
czyn no ści praw nej”.

 Umo wy o ro bo ty bu dow la ne są umo wa mi wza jem ny mi ure -
gu lo wa ny mi w art. 487 k. c. Umo wa jest wza jem na, gdy
obie stro ny zo bo wią zu ją się w ta ki spo sób, że świad cze -
nie jed nej z nich ma być od po wied ni kiem świad cze nia
dru giej – art. 487 §2 k. c. Ka żda ze stron mo że po wstrzy -
mać się ze speł nie niem świad cze nia, do pó ki dru ga stro -
na nie za ofia ru je świad cze nia wza jem ne go – art. 488 §2 k.
c. Tak więc, za strze że nie umow ne go pra wa od mo wy za -
pła ty za wy ko na ne i ode bra ne ro bo ty, jest nie wa żne z mo -
cy art. 58 k. c., ja ko sprzecz ne z art. 647 oraz 405 k. c.

20.2 Wy zna cze nie ko mi sji roz jem stwa w spo rach
 Pro po zy cja 1 – za kła da prze ka zy wa nie spo rów po mię dzy

stro na mi do Ko mi sji („Ko mi sja roz jem stwa w spo rach”)
skła da ją cej się z trzech osób. Wer sja ta jest obo wiąz ko wa
w przy pad ku kon trak tów o sza cun ko wym kosz cie prze kra -
cza ją cym 50 mln USD.

 Pro po zy cja 2 – jest za sad ni czo iden tycz na, jak Wer sja 1
za wy jąt kiem te go, że za kła da prze ka zy wa nie ta kich spo -
rów jed nej oso bie („Roz jem ca”).

 W przy pad ku kon trak tów o sza cun ko wym kosz cie nie prze -
kra cza ją cym 50 mln USD, Za ma wia ją cy mo że wy brać Pro -
po zy cję 1, al bo Pro po zy cję 2 w za le żno ści od pre fe ren cji
Za ma wia ją ce go.

warunki kontraktowe FIDIC

Zastosowanie ogólnych warunków
kontraktowych FIDIC
tzw. czerwonej książki
w zamówieniach publicznych
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Je że li za ma wia ją cy przy go tu je pro gram funk cjo nal no -użyt -
ko wy przed się wzię cia (wy ma ga nia za ma wia ją ce go) to

wów czas sto su je tzw. „Żół tą Ksią żkę” i naj czę ściej ry czał to -
wą for mę roz li cze nia ro bót. Wów czas obo wiąz kiem wy ko -
naw cy jest za pro jek to wa nie (wy ko na nie do ku men ta cji
pro jek to wej), a na stęp nie re ali za cja ro bót bu dow la nych,
w zgod no ści z za pi sa mi pro gra mu funk cjo nal no -użyt ko we -
go (tyl ko ty le i nic wię cej). Jed no cze śnie wy ko naw cy na le ży
po zo sta wić wy bór roz wią zań pro jek to wych, któ re mu szą za -
pew nić wy ma ga nia za ma wia ją ce go sfor mu ło wa ne w pro -
gra mie funk cjo nal no -użyt ko wym.

Wa run ki Ogól ne są po wią za ne z Wa run ka mi Szcze gól ny -
mi na zy wa ny mi Czę ścią II, przez od po wied nią nu me ra cję
klau zul tak, aby Część I i II ra zem two rzy ły Wa run ki, sta no -
wią ce o pra wach i obo wiąz kach stron. Zo sta ły one opra co -
wa ne z uwzględ nie niem po rad praw nych i sta no wią
zrów no wa żo ny Do ku ment dla Za ma wia ją ce go i Wy ko naw -
cy. Z te go też po wo du FI DIC za le ca, aby by ły one przyj mo -
wa ne bez zbęd ne go do ko ny wa nia zmian.

Dla po mo cy w opra co wa niu Czę ści II, ma te riał ob ja śnia -
ją cy i przy kła dy klau zul zo sta ły wy da ne wraz z Wa run ka mi
Ogól ny mi w osob no opra co wa nym do ku men cie za ty tu ło wa -
nym „Wska zów ki do spo rzą dze nia szcze gól nych wa run ków
Kon trak tu.”

Wa run ki Czę ści II mo gą być po trzeb ne z jed ne go lub kil -
ku po ni ższych po wo dów:
a. tam, gdzie z tre ści Czę ści I wy ni ka, że dal sze in for ma cje

są za war te w Czę ści II, a Wa run ki nie są kom plet ne bez
tej in for ma cji,

b. tam, gdzie z tre ści Czę ści I wy ni ka, że do dat ko we in for -
ma cje mo gą być za war te w Czę ści II, ale wa run ki by ły by
kom plet ne mi mo bra ku da nej in for ma cji,

c. tam, gdzie ro dzaj, oko licz no ści lub lo ka li za cja Ro bót uza sad -
nia ją wpro wa dze nie do dat ko wych wa run ków lub ich czę ści,

d. tam, gdzie pra wo kra ju1 lub wy jąt ko we oko licz no ści uza -
sad nia ją po trze bę zmian w Czę ści I. Ta kie zmia ny mo gą
być do ko na ne przez stwier dze nie w Czę ści II, że Klau zu -
la, lub jej część, w Czę ści I zo sta ją skre ślo ne i po da ją za -
mien ną Klau zu lę, lub jej część, sto sow nie do oko licz no ści.

CZĘŚĆ I – WA RUN KI OGÓL NE KON TRAK TU

Ro bo ty bę dą ce przed mio tem ni niej sze go Kon trak tu, bę dą
wy ko na ne zgod nie z xxxx wy da niem an giel sko -pol skim, w tłu -
ma cze niu SI DiR z ro ku xxxx „WA RUN KÓW KON TRAK TO -
WYCH DLA URZĄ DZEŃ oraz PRO JEK TO WA NIA i BU DO WY
(dla urzą dzeń elek trycz nych i me cha nicz nych oraz ro bót in ży -
nie ryj nych i bu dow la nych pro jek to wa nych przez wy ko naw cę)
tzw. „Żół ta Ksią żka” Mię dzy na ro do wej Fe de ra cji In ży nie rów
Kon sul tan tów (Fédéra tion In ter na tio na le des Ingénie urs -Con -
se ils „FI DIC”; P. O. Box 311, CH -1215 Ge ne va 15).

Na Wa run ki Kon trak tu skła da ją się „Wa run ki Ogól ne”, któ -
re sta no wią wy żej wy mie nio ne „Wa run ki Kon trak to we dla
Urzą dzeń oraz Pro jek to wa nia i Bu do wy” oraz „Wa run ki
Szcze gól ne”, któ re zmie nia ją i/lub uzu peł nia ją po sta no wie -
nia Wa run ków Ogól nych. 

Wy ko naw ca po wi nien po sia dać i za zna jo mić się z wy mie -
nio ną wer sją Wa run ków Ogól nych Kon trak tu i na żą da nie Za -
ma wia ją ce go przed sta wić ich ko pię, pod pi sa ną przez oso bę
lub oso by w peł ni upraw nio ne do pod pi sa nia Kon trak tu.

CZĘŚĆ II – WA RUN KI SZC ZE GÓL NE KON TRAK TU

PRZY KŁA DO WE ZA PI SY
Uwa ga: Nu me ra cja Klau zul i Sub klau zul Wa run ków

Szcze gól nych od no si się do po sta no wień Wa run ków Ogól -
nych, któ rym przy pi sa no w Kontr ak cie do dat ko we lub „no -
we” znacz nie.
 Wa run ki Kon trak tu (zwa ne da lej „Wa run ka mi”) okre śla -

ją pra wa i obo wiąz ki Stron (tzn. Za ma wia ją ce go i Wy ko -
naw cy).

 Ni niej sze Wa run ki Szcze gól ne mo dy fi ku ją, uzu peł nia ją
i wpro wa dza ją do dat ko we Klau zu le i Sub klau zu le do Wa -
run ków Ogól nych.

Zbi gniew J. BO CZEK
Wice Prezes SIDiR
Dyrektor Europejskiego 
Instytutu Ekonomiki Rynków
Wykładowca na studiach
podyplomowych Politechniki
Poznańskiej i Politechniki Wrocławskiej

Przykłady modyfikacji zapisów 
w warunkach kontraktowych FIDIC
na projektowanie i wykonawstwo 
w zamówieniach publicznych

1  Dotyczy szczególnie Ustawy Prawo zamówień publicznych i Ustawy Prawo budowlane.

Informacje ujęte poniżej w ramkach należy traktować
jako autorskie komentarze.
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 W przy pad ku roz bie żno ści po mię dzy od po wia da ją cy mi
so bie Klau zu la mi Wa run ków Ogól nych i Wa run ków
Szcze gól nych, wią żą ce po zo sta ją po sta no wie nia Wa run -
ków Szcze gól nych.

 Po sta no wie nia Klau zul nie zmie nio ne w Wa run kach
Szcze gól nych, po zo sta ną wią żą ce w brzmie niu po da nym
w Wa run kach Ogól nych.

KLAU ZU LA 1 PO STA NO WIE NIA OGÓL NE

1.1. DE FI NI CJE
Sub klau zu lę 1.1.1.1 „Kon trakt” skre śla się i za stę pu je na -

stę pu ją co:
1.1.1.1 „Kon trakt” ozna cza Akt Umo wy, List Za twier dza ją -

cy, ni niej sze Wa run ki Kon trak to we, Pro gram Funk cjo nal no -
-Użyt ko wy, Ofer tę z za łącz ni ka mi do Ofer ty, oraz in ne
do ku men ty wy mie nio ne w Ak cie Umo wy. Zaw sze ile kroć
w ni niej szych Wa run kach uży wa ny jest ter min „Kon trakt” na -
le ży go od nieść ta kże do „Umo wy” w ro zu mie niu prze pi sów
Pra wa obo wią zu ją ce go w Rzecz po spo li tej Pol skiej, w szcze -
gól no ści w ro zu mie niu prze pi sów usta wy Pra wo za mó wień
pu blicz nych.

Sub klau zu lę 1.1.1.5 „Wy ma ga nia Za ma wia ją ce go” skre -
śla się i za stę pu je się na stę pu ją co:

1.1.1.5 „Wy ma ga nia Za ma wia ją ce go” ozna cza ją do ku -
ment spo rzą dzo ny przez Za ma wia ją ce go i za ty tu ło wa ny
„Pro gram Funk cjo nal no -Użyt ko wy”, w ta kiej for mie jak 
zo stał włą czo ny do Kon trak tu, oraz wszel kie do dat ki, zmia ny
i mo dy fi ka cje do te go do ku men tu, do ko na ne zgod nie z Kon -
trak tem. Ta ki do ku ment usta la cel, za kres, pro jekt czy też
in ne kry te ria tech nicz ne dla Ro bót. Wszel kie od nie sie -
nia w tych Wa run kach do „Wy ma gań Za ma wia ją ce go” ozna -
czać bę dą od nie sie nie do „Pro gra mu Funk cjo nal no -Użyt ko -
we go”.

Wpro wa dza się do dat ko wą Sub klau zu lę:
1.1.1.11 „Pra wo Za mó wień Pu blicz nych” ozna cza usta wę

Pra wo Za mó wień Pu blicz nych z dnia 29 stycz nia 2004 r. (Dz.
U. z dnia 19 lu te go 2004, nr 19 poz. 177) z póź niej szy mi zmia -
na mi, zwa ną da lej „Usta wa”.

Wpro wa dza się do dat ko wą Sub klau zu lę:
1.1.1.12 „Aneks do Kon trak tu” ozna cza do ku ment tak za -

ty tu ło wa ny, wpro wa dza ją cy do po sta no wień Kon trak tu zmia -
ny uzgod nio ne i pod pi sa ne po mię dzy Stro na mi zgod nie
z Pra wem obo wią zu ją cym w Rzecz po spo li tej Pol skiej,

warunki kontraktowe FIDIC

1.1.1.3. „List Za twier dza ją cy”

O wy bo rze ofer ty za ma wia ją cy za wia da mia nie zwłocz -
nie wy ko naw ców, któ rzy ubie ga li się o udzie le nie za -
mó wie nia, po da jąc na zwę (fir mę) i ad res wy ko naw cy,
któ re go ofer tę wy bra no, oraz jej „ce nę” – (art. 92 p.z.p.),
a w Wa run kach Kon trak to wych „Kwo tę Kon trak to wą”,
któ ra w „Żół tej ksią żce” jest to żsa ma z „Ce ną Kon trak -
to wą” sta no wią cą ry czał to wą „Za twier dzo ną Kwo tę
Kon trak to wą”, pod wa run kiem, że przed miot za mó wie -
nia nie ule gnie zmia nie w trak cie wy ko naw stwa ro bót.

 Je że li przed mio tem za mó wie nia jest za pro jek to wa nie
i wy ko na nie ro bót bu dow la nych, za ma wia ją cy opi su -
je przed miot za mó wie nia za po mo cą pro gra mu funk -
cjo nal no -użyt ko we go – art. 31 ust. 2 Usta wy Pra wo
za mó wień pu blicz nych. Pro gram funk cjo nal no -użyt -
ko wy obej mu je w szcze gól no ści opis za da nia bu dow -
la ne go, w któ rym po da je się prze zna cze nie
ukoń czo nych ro bót bu dow la nych, oraz sta wia ne im
wy ma ga nia tech nicz ne, eko no micz ne, ar chi tek to nicz -
ne, ma te ria ło we i funk cjo nal ne.

 Za kres i for mę pro gra mu funk cjo nal no – użyt ko we go
re gu lu je Roz po rzą dze nie Mi ni stra In fra struk tu ry
z dnia 2 wrze śnia 2004 r. w spra wie szcze gó ło we go
za kre su i for my do ku men ta cji pro jek to wej, spe cy fi ka -
cji tech nicz nych wy ko na nia i od bio ru ro bót bu dow la -
nych oraz pro gra mu funk cjo nal no -użyt ko we go (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072 z póź niej szy mi zmia na mi.) na pod -
sta wie art. 31 ust. 4 usta wy z dnia 29 stycz nia 2004 r.
– Pra wo za mó wień pu blicz nych.

 Zwra cam uwa gę na za pi sy § 18 ust. 3 i ust. 4 pkt 2
Roz po rzą dze nie Mi ni stra In fra struk tu ry z dnia 2 wrze -
śnia 2004 r.:
Opis wy ma gań za ma wia ją ce go w sto sun ku do przed -
mio tu za mó wie nia, obej mu je rów nież wa run ki wy ko -
na nia i od bio ru ro bót bu dow la nych od po wia da ją cych
za war to ści spe cy fi ka cji tech nicz nych wy ko na nia i od -
bio ru ro bót bu dow la nych.

Pro gram funk cjo nal no -użyt ko wy to opra co wa nie, któ re
po win no być wy ko na ne przez Biu ro pro jek to we. Wszel -
kie „uprosz cze nia” w tym za kre sie, są naj czę ściej po wo -
dem po wa żnych nie po ro zu mień (spo rów) na eta pie
re ali za cji przed mio tu za mó wie nia i rosz czeń Wy ko naw -
cy o do dat ko wą za pła tę, a czę sto też pod sta wą żą da nia
zmia ny ter mi nu wy ko na nia za mó wie nia.

Przykłady modyfikacji zapisów 
w warunkach kontraktowych FIDIC
na projektowanie i wykonawstwo 
w zamówieniach publicznych
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w szcze gól no ści z prze pi sa mi Usta wy Pra wo za mó wień pu -
blicz nych oraz usta wy Ko deks Cy wil ny. Zmia na Kon trak tu
do ko na na z na ru sze niem Pra wa obo wią zu ją ce go w Rzecz -
po spo li tej Pol skiej, w szcze gól no ści prze pi sów Usta wy jest
nie wa żna.

Aneks do Kon trak tu wcho dzi w ży cie wy łącz nie po pod pi -
sa niu przez Za ma wia ją ce go i Wy ko naw cę. 

1.1.2.4 „In ży nier”
Wpro wa dza się na koń cu Sub klau zu li 1.1.2.4 na stę pu ją cy

aka pit:
„Funk cja In ży nie ra mie ści w so bie wy stę pu ją cą w Roz -

dzia le 3 pol skie go Pra wa Bu dow la ne go funk cję „In spek to ra
Nad zo ru In we stor skie go”, oraz „ko or dy na to ra czyn no ści in -
spek to rów nad zo ru in we stor skie go”.

Wpro wa dza się do dat ko wą Sub klau zu lę:
1.1.2.11 „In spek tor Nad zo ru In we stor skie go” ozna cza oso -

bę fi zycz ną, po sia da ją cą kwa li fi ka cje wy ma ga ne przez Roz -
dział 2 (Sa mo dziel ne funk cje tech nicz ne w bu dow nic twie)
i spra wu ją cą funk cje nad zo ru na Pla cu Bu do wy okre ślo ne
przez Pra wo Bu dow la ne Art. 25 (Obo wiąz ki) oraz Art. 26
(Pra wa). W sto sun ku do Stron Kon trak tu ta ka oso ba dzia ła
na za sa dzie peł no moc nic twa udzie lo ne go mu przez In ży nie -
ra na mo cy Sub klau zu li 3.2 [Peł no moc nic twa wy da ne przez
In ży nie ra].

1.1.3.7 „Okres Zgła sza nia Wad”
Wpro wa dza się na koń cu Sub klau zu li 1.1.3.7 na stę pu ją cy

aka pit: 
„Okres Zgła sza nia Wad ozna cza w ni niej szych Wa run -

kach okres gwa ran cji zgod nie z Ko dek sem Cy wil nym.”

1.1.4.1 „Za ak cep to wa na Kwo ta Kon trak to wa”
Wpro wa dza się na koń cu Sub klau zu li 1.1.4.1 na stę pu ją cy

aka pit: 
„Za twier dzo na Kwo ta Kon trak to wa wy ni ka ją ca z przed sta -

wio nej ofer ty, mie ści w so bie wy stę pu ją ce w Usta wie Pra wo
za mó wień pu blicz nych po ję cie „ce na”, ja ko „ce na za re ali -
za cję za mó wie nia przez Wy ko naw cę.”

1.1.6.1 „Do ku men ty Wy ko naw cy”
Wpro wa dza się na koń cu Sub klau zu li 1.1.6.1 na stę pu ją cy

aka pit: 
„Do ku men ty Wy ko naw cy obej mu ją ta kże do ku men ta cję

pro jek to wą, na któ rą skła da się: pro jekt bu dow la ny i pro jekt
wy ko naw czy, w ro zu mie niu prze pi sów Roz po rzą dze nia Mi -
ni stra In fra struk tu ry z dnia 02 wrze śnia 20004 r. w spra wie
szcze gó ło we go za kre su i for my do ku men ta cji pro jek to wej,
spe cy fi ka cji tech nicz nych wy ko na nia i od bio ru ro bót bu dow -
la nych oraz pro gra mu funk cjo nal no -użyt ko we go (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072).”

Sub klau zu lę 1.1.6.2 „Kraj” skre śla się i za stę pu je na stę pu -
ją co:

1.1.6.2 „Kraj” ozna cza Rzecz po spo li tą Pol ską, na te ry to -
rium któ rej znaj du je się Plac Bu do wy (Te ren Bu do wy w ro -
zu mie niu prze pi sów Pra wa Bu dow la ne go) i gdzie bę dą
re ali zo wa ne Ro bo ty.

1.1.6.5 „Pra wo”
Wpro wa dza się na koń cu Sub klau zu li 1.1.6.5 na stę pu ją cy

aka pit: 
„Pra wo ozna cza wszel kie pra wo obo wią zu ją ce w Rzecz -

po spo li tej Pol skiej.”

1.1.6.6 „Za bez pie cze nie wy ko na nia”
Wpro wa dza się na koń cu Sub klau zu li 1.1.6.6 na stę pu ją cy

aka pit: 
„W ni niej szych Wa run kach „Za bez pie cze nie wy ko na nia”,

ozna cza „Za bez pie cze nie na le ży te go wy ko na nia umo wy”
zgod nie z Usta wą Pra wo Za mó wień Pu blicz nych.”

1.1.6.9
Wpro wa dza się na koń cu Sub klau zu li 1.1.6.9 na stę pu ją cy

aka pit: 
„Dla in we sty cji ce lu pu blicz ne go, zmia ny za kre su rze czo -

we go wy kra cza ją ce po za przed miot za mó wie nia opi sa ny
spe cy fi ka cją istot nych wa run ków zmó wie nia, są nie do pusz -
czal ne.”

Wpro wa dza się do dat ko wą Sub klau zu lę:
1.1.6.10 „Dzien nik Bu do wy” ozna cza urzę do wy do ku ment

pro wa dze nia ro bót bu dow la nych oraz zda rzeń i oko licz no -
ści za cho dzą cych w to ku wy ko ny wa nia Ro bót, zgod nie
z Roz po rzą dze niem Mi ni stra In fra struk tu ry z dnia 26 czerw -
ca 2002 ro ku w spra wie dzien ni ka bu do wy, mon ta żu i roz -
biór ki, ta bli cy in for ma cyj nej oraz ogło sze nia za wie ra ją ce go
da ne do ty czą ce bez pie czeń stwa pra cy i ochro ny zdro wia
(Dz. U. 2002r. nr 108 poz. 953, wraz z póź niej szy mi zmia na -
mi).

Wpro wa dza się do dat ko wą Sub klau zu lę:
1.1.6.11 „Pro jekt Bu dow la ny” ozna cza do ku ment for mal -

no -praw ny ko niecz ny do uzy ska nia po zwo le nia na bu do wę,
któ re go za kres i for ma jest zgod na z Roz po rzą dze niem Mi -
ni stra In fra struk tu ry z dnia 3 lip ca 2003 ro ku w spra wie szcze -
gó ło we go za kre su i for my pro jek tu bu dow la ne go
(Dz. U. 2003r. nr 120 poz. 1133, wraz z póź niej szy mi zmia na -
mi).

Wpro wa dza się do dat ko wą Sub klau zu lę:
1.1.6.12 „Po zwo le nie na Bu do wę” ozna cza pra wo moc ną

de cy zję ad mi ni stra cyj ną ze zwa la ją cą na roz po czę cie i pro -
wa dze nie bu do wy.

Wpro wa dza się do dat ko wą Sub klau zu lę:
1.1.6.13 „Pro jekt Wy ko naw czy” po wi nien uzu peł niać

i uszcze gó ła wiać pro jekt bu dow la ny w za kre sie i stop niu do -
kład no ści nie zbęd nym do re ali za cji ro bót bu dow la nych.

Wpro wa dza się do dat ko wą Sub klau zu lę:
1.1.6.14 „Do ku men ta cja po wy ko naw cza” ozna cza Pro jekt

Bu dow la ny i Pro jekt Wy ko naw czy, na któ rych za zna czo no
wszel kie zmia ny w sto sun ku do wy ko na nych Ro bót, a ta kże
in wen ta ry za cję geo de zyj ną po wy ko naw czą.
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Wpro wa dza się do dat ko wą Sub klau zu lę:
1.1.6.15 „Pra wo Bu dow la ne” ozna cza usta wę z dnia 7 lip -

ca 1994 ro ku wraz z póź niej szy mi zmia na mi i to wa rzy szą cy -
mi roz po rzą dze nia mi, re gu lu ją cą m. in. dzia łal ność
obej mu ją cą pro jek to wa nie, bu do wę, utrzy ma nie i roz biór ki
obiek tów bu dow la nych, nad zo ro wa nie i kie ro wa nie ro bo ta -
mi, oraz okre śla ją cą za sa dy dzia ła nia or ga nów ad mi ni stra -
cji pu blicz nej w tych dzie dzi nach. Wy ko naw ca jest
zo bo wią za ny do zna jo mo ści i prze strze ga nia te go pra wa.

1.3 „Prze pływ in for ma cji”
Wpro wa dza się na koń cu pod punk tu (a) Sub klau zu li 1.3

po sło wach „w Za łącz ni ku do Ofer ty;” na stę pu ją cy za pis: 
„i na stęp nie win ny być ka żdo ra zo wo po twier dza ne na pi -

śmie od dziel ną ko re spon den cją; oraz”

1.5 „Pierw szeń stwo do ku men tów”
Wpro wa dza się na koń cu Sub klau zu li 1.5 na stę pu ją cy aka pit: 
„W ce lu in ter pre ta cji, pierw szeń stwo do ku men tów bę dzie

zgod ne z ko lej no ścią za pi sa ną w Ak cie Umo wy. Anek sy
do Kon trak tu, je śli wy stą pią, bę dą mia ły ko lej ność wa żno ści
ta ką, jak do ku men ty któ re mo dy fi ku ją.”

1.6 „Akt Umo wy”
Treść Sub klau zu li 1.6 skre śla się i za stę pu je na stę pu ją co: 
„Kon trakt wcho dzi w ży cie w dniu, w któ rym Stro ny pod -

pi szą Akt Umo wy, pod wa run kiem, że wy ma ga ne za bez pie -
cze nie na le ży te go wy ko na nia Kon trak tu zo sta ło przy ję te bez
za strze żeń przez Za ma wia ją ce go zgod nie z Sub klau zu lą 4.2
[Za bez pie cze nie Wy ko na nia].”

1.7 „Ce sja”
Wpro wa dza się na koń cu Sub klau zu li 1.7 na stę pu ją cy

aka pit: 
„W pol skim sys te mie praw nym Ce sja ozna cza Prze lew

w ro zu mie niu art. 509 Ko dek su cy wil ne go.

1.8 „Prze cho wy wa nie i do star cza nie do ku men tów”
Wpro wa dza się w Sub klau zu li 1.8, po dru gim aka pi cie,

aka pit o tre ści:
„Wy ko naw ca bę dzie rów nież pro wa dził na Pla cu Bu do wy

Dzien nik Bu do wy, zgod nie z Sub klau zu lą 4.25 [Dzien nik Bu -
do wy].”

1.12 „Po uf ne szcze gó ły”
Wpro wa dza się na koń cu Sub klau zu li 1.12 na stę pu ją cy

aka pit: 
„Stro ny bę dą uwa żać szcze gó ły Kon trak tu za po uf ne w ta -

kim za kre sie, w ja kim po zwa la Pra wo Kra ju.”

1.14 „So li dar na od po wie dzial ność”
Wpro wa dza się na koń cu Sub klau zu li 1.14 na stę pu ją cy

aka pit: 
„d) Peł no moc nik (li der) wy stę pu ją cy w imie niu kon sor -

cjum bę dzie upo wa żnio ny do otrzy my wa nia in struk cji
dla/oraz w imie niu wszyst kich part ne rów in dy wi du al nie
i wspól nie. Peł no moc nik (li der) jest od po wie dzial ny za wy -
ko na nie Kon trak tu, w tym za płat no ści.”

KLAU ZU LA 3 IN ŻY NIER

3.1 Obo wiąz ki i upraw nie nia In ży nie ra
Po trze cim aka pi cie Sub klau zu li 3.1 do da je się aka pit: 
„In ży nier mu si uzy skać pi sem ną apro ba tę Za ma wia ją ce -

go przed wy ko na niem swo ich obo wiąz ków okre ślo nych
w na stę pu ją cych Klau zu lach:
1.9. „Błę dy w wy ma ga niach Za ma wia ją ce go”
3.2. „Peł no moc nic twa wy da ne przez In ży nie ra”
4.4. „Pod wy ko naw cy”
4.7. „Wy ty cze nie”
4.12. „Nie prze wi dy wal ne wa run ki fi zycz ne”
4.24. „Wy ko pa li ska”
8.4. „Przed łu że nie Cza su na Ukoń cze nie”
8.8. „Za wie sze nie Ro bót”
8.11. „Przed łu żo ne za wie sze nie”
13. „Zmia ny i ko rek ty” – wszyst kie Sub klau zu le
17.4. „Na stęp stwa ry zy ka Za ma wia ją ce go”

Usta le nia po czy nio ne bez wy żej wy mie nio nej apro ba ty są
nie wa żne.”

KLAU ZU LA 4 WY KO NAW CA

4.1 „Ogól ne zo bo wią za nia Wy ko naw cy”
W Sub klau zu li 4.1 wpro wa dza się na stę pu ją ce zmia ny: 
W pierw szym zda niu po sło wie „Wy ko naw ca” do da je się

sło wa „…z na le ży tą sta ran no ścią i pil no ścią…”.
Po pierw szym aka pi cie do da je się aka pit o tre ści:
„W tym ce lu Wy ko naw ca opra cu je i we źmie od po wie -

dzial ność za Pro jekt Bu dow la ny, Pro jekt Wy ko naw czy, oraz
za ka żdy in ny do ku ment wy ma ga ny przez Za ma wia ją ce go
zgod nie z Pra wem Kra ju i opi sa ny w Pro gra mie funk cjo nal -
no -użyt ko wym. Po prze glą dzie przez In ży nie ra Pro jek tu Bu -
dow la ne go i Pro jek tu Wy ko naw cze go, zgod nie
z klau zu lą 5.2, Wy ko naw ca uzy ska w imie niu Za ma wia ją ce -
go Po zwo le nie na Bu do wę, a po je go upra wo moc nie niu na -
tych miast przy stą pi do wy ko na nia Ro bót.”
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4.2 „Za bez pie cze nie wy ko na nia”
Skre śla się dru gi aka pi cie i za stę pu je na stę pu ją co:
„Wy ko naw ca do star czy Za ma wia ją ce mu Za bez pie cze nie

Wy ko na nia zgod ne z wy ma ga nia mi Za ma wia ją ce go przed pod -
pi sa niem Umo wy, w for mie okre ślo nej w In struk cji dla Wy ko -
naw ców. Za ma wia ją cy w ter mi nie 7 dni od da ty otrzy ma nia
Za bez pie cze nia Wy ko na nia zgło si Wy ko naw cy za strze że nia
do tre ści i/lub for my za bez pie cze nia lub po in for mu je o ak cep ta -
cji bez za strze żeń. W przy pad ku zgło sze nia za strze żeń, Wy ko -
naw ca speł ni wy ma ga nia Za ma wia ją ce go w wy zna czo nym
ter mi nie. Za bez pie cze nie na le ży te go wy ko na nia Umo wy win no
być bez wa run ko we, nie odwo łal ne i płat ne na pierw sze żą da nie.
Za bez pie cze nie wy ko na nia mu si być wy ko nal ne na te ry to rium
Rze czy po spo li tej Pol skiej. Kosz ty zwią za ne z wy sta wie niem za -
bez pie cze nia wy ko na nia po no si Wy ko naw ca.”

Ostat nie zda nie ni niej szej Sub klau zu li skre śla się i za stę -
pu je na stę pu ją co:

„Za bez pie cze nie na le ży te go wy ko na nia Umo wy bę dzie
zwró co ne Wy ko naw cy w na stę pu ją cy spo sób:
a. 70% war to ści za bez pie cze nia w ter mi nie 30 (trzy dzie stu)

dni od dnia wy ko na nia Kon trak tu i uzna nia go przez Za -
ma wia ją ce go za na le ży cie wy ko na ny, tj. od da ty wy da nia
Świa dec twa Prze ję cia dla Ro bót we dług Sub klau zu li 10.1
[Prze ję cie Ro bót i Od cin ków]

b. 30% war to ści za bez pie cze nia wy ko na nia nie póź niej niż
w 15 (pięt na stym) dniu po upły wie Okre su Zgła sza nia
Wad – okre sie gwa ran cji.

4.3 „Przed sta wi ciel Wy ko naw cy”
Na koń cu ostat nie go aka pi tu Sub klau zu li 4.3 po sło wach

„dla ko mu ni ko wa nia się” do da je się prze ci nek i sło wa: 
„lub Wy ko naw ca udo stęp ni wy star cza ją cą licz bę kom pe -

tent nych tłu ma czy na Pla cu Bu do wy we wszyst kich go dzi -
nach pra cy.”

4.4 „Pod wy ko naw cy”
Po pierw szym zda niu do da je się aka pit: 
„Za ma wia ją cy do pusz cza po dzle ce nie wy ko na nia czę ści

ni niej sze go za mó wie nia pod wy ko naw com. Wy ko naw ca
z od po wied nim wy prze dze niem wi nien przed ło żyć Za ma -
wia ją ce mu umo wę lub pro jekt umo wy, ja ką ma za miar za -
wrzeć z Pod wy ko naw cą. Je że li Za ma wia ją cy, w ter mi nie 14
dni od przed sta wie nia mu przez Wy ko naw cę umo wy z pod -
wy ko naw cą lub jej pro jek tu wraz z czę ścią do ku men ta cji do -
ty czą cą wy ko na nia ro bót okre ślo nych w umo wie lub
w pro jek cie umo wy, nie zgło si na pi śmie sprze ci wu lub za -
strze żeń bę dzie się uwa ża ło, że Za ma wia ją cy wy ra ził zgo dę
na za war cie umo wy.”

4.7 „Wy ty cze nie”
Na koń cu pierw sze go aka pi tu Sub klau zu li 4.7 do da je się

aka pit: 
„Wy ko naw ca za pew ni nie zbęd ną ob słu gę geo de zyj ną Ro -

bót zgod nie z Pra wem Bu dow la nym i in ny mi prze pi sa mi.
Po ukoń cze niu Ro bót Wy ko naw ca wy ko na i do star czy Za ma -
wia ją ce mu po wy ko naw czą do ku men ta cję geo de zyj ną, jak
okre ślo no w Pro gra mie Funk cjo nal no -Użyt ko wym”. 

4.8 „Pro ce du ry bez pie czeń stwa”
Na koń cu pod punk tu a) do da je się na stę pu ją cy tekst:

„oraz do star czyć Za ma wia ją ce mu plan bez pie czeń stwa
i ochro ny zdro wia nie póź niej niż w ter mi nie 7 dni przed da -
tę roz po czę cia Ro bót.”

4.9 „Za pew nie nie ja ko ści”
Po pierw szym aka pi cie od da je się aka pit:
„W ter mi nie 28 dni od pod pi sa nia Umo wy, Wy ko naw ca

przed sta wi In ży nie ro wi szcze gó ły te go sys te mu, któ ry po wi -
nien za wie rać co naj mniej: 
a. pro ce du ry za rzą dza nia ja ko ścią do sto so wa nia na Pla cu

Bu do wy,
b. struk tu rę or ga ni za cyj ną do wdra ża nia pro ce dur za rzą dza -

nia ja ko ścią,
c. ewi den cję do ku men ta cji za rzą dza nia ja ko ścią, ja ka bę -

dzie wy ko rzy sta na,
d. pro ce du ry za pew nia ją ce, że wszy scy Pod wy ko naw cy za -

sto su ją się do wy mo gów za rzą dza nia ja ko ścią.”

4.18 „Ochro na śro do wi ska”
Do da je się po pierw szym aka pi cie na stę pu ją cy aka pit:
„Wy ko naw ca uzy ska wszel kie uzgod nie nia i po zwo le nia

na wy wóz nie czy sto ści sta łych i płyn nych oraz uzy ska zgo -
dę na bez piecz ne, pra wi dło we od pro wa dza nie wód grun to -
wych i opa do wych z ca łe go Pla cu Bu do wy, lub miejsc
zwią za nych z pro wa dze niem Ro bót tak, aby ani Ro bo ty, ani
ich oto cze nie nie zo sta ły za gro żo ne lub uszko dzo ne.”

4.21 „Ra por ty o po stę pie”
Na koń cu Sub klau zu li 4.21 wpro wa dza się aka pit o tre ści:
„W ter mi nie 7 dni od przed ło że nia In ży nie ro wi przez Wy ko -

naw cę Ra por tu o po stę pie, Wy ko naw ca zor ga ni zu je na Pla cu
Bu do wy spo tka nie, w któ rym udział we zmą In ży nier oraz Przed -
sta wi ciel Wy ko naw cy, ce lem za pre zen to wa nia Ra por tu. Ka żdo -
ra zo wo o ta kich spo tka niach Wy ko naw ca bę dzie in for mo wał
Za ma wia ją ce go, któ ry mo że uczest ni czyć w tych spo tka niach.”

Wpro wa dza się do dat ko wą Sub klau zu lę:
4.25 „Dzien nik bu do wy”
„Dzien nik Bu do wy bę dzie prze cho wy wa ny na Pla cu Bu do -

wy i Kie row nik Bu do wy bę dzie od po wie dzial ny za je go pro -
wa dze nie zgod nie z pol skim Pra wem Bu dow la nym.
In for ma cje bę dą wpro wa dza ne do Dzien ni ka Bu do wy je dy nie
przez oso by do te go upraw nio ne zgod nie z pol skim Pra wem
Bu dow la nym. Wpi sy do Dzien ni ka Bu do wy nie zwal nia ją
Stron oraz In ży nie ra ze sto so wa nia się do wy ma gań Sub klau -
zu li 1.3 [Prze pływ in for ma cji]. Wszyst kie wpi sy do Dzien ni ka
Bu do wy do ko na ne przez oso by nie re pre zen tu ją ce Za ma wia -
ją ce go, Wy ko naw cę ani In ży nie ra, bę dą na tych miast zgła sza -
ne In ży nie ro wi przez Przed sta wi cie la Wy ko naw cy.”

Wpro wa dza się do dat ko wą Sub klau zu lę:
4.26 „In fra struk tu ra ist nie ją ca”
„Wy ko naw ca przy stę pu jąc do Ro bót za zna jo mi się

z umiej sco wie niem wszyst kich ist nie ją cych in sta la cji, ta kich
jak od wod nie nie, li nie oraz słu py te le fo nicz ne i elek trycz ne,
świa tło wo dy, wo do cią gi, ga zo cią gi i po dob ne, przed roz po -
czę ciem ja kich kol wiek wy ko pów lub in nych prac mo gą cych
uszko dzić ist nie ją ce in sta la cje.

Ka żdo ra zo wo przed przy stą pie niem do wy ko ny wa nia ro -
bót ziem nych, kon tro l ne wy ko py bę dą wy ko na ne w ce lu zi -
den ty fi ko wa nia pod ziem nej in sta la cji. 

warunki kontraktowe FIDIC
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Wy ko naw ca bę dzie od po wie dzial ny za wszel kie uszko -
dze nia dróg, ro wów od wad nia ją cych, wo do cią gów i ga zo -
cią gów, słu pów i li nii ener ge tycz nych, ka bli, punk tów
osno wy geo de zyj nej i in sta la cji ja kie go kol wiek ro dza ju spo -
wo do wa ne przez nie go lub je go Pod wy ko naw ców pod czas
wy ko ny wa nia Ro bót. Wy ko naw ca nie zwłocz nie na pra wi
wszel kie po wsta łe uszko dze nia na wła sny koszt.

Wy ko naw ca bę dzie zo bo wią za ny uzy skać wszel kie ko -
niecz ne zgo dy i ze zwo le nia władz lo kal nych, przed się -
biorstw i wła ści cie li, wy ma ga ne do nie zbęd ne go
zde mon to wa nia ist nie ją cych in sta la cji, za mon to wa nia in sta -
la cji tym cza so wych, usu nię cia in sta la cji tym cza so wych i po -
now ne go za mon to wa nia ist nie ją cych in sta la cji, ka żdo ra zo wo
na wła sny koszt.”

KLAU ZU LA 5 PRO JEK TO WA NIE

5.1 „Ogól ne zo bo wią za nia pro jek to we”
Skre śla się pierw sze zda nie w dru gim aka pi cie i za stę pu -

ję na stę pu ją cym tek stem:
„Wy ko naw ca gwa ran tu je, że on, je go pro jek tan ci oraz

Pod wy ko naw cy pro jek tu za trud nie ni do pro jek to wa nia po -
sia da ją do świad cze nie i zdol no ści nie zbęd ne do wy ko na nia
pro jek tów, oraz po sia da ją nie zbęd ne upraw nie nia do pro -
jek to wa nia wy ma ga ne przez pol skie Pra wo Bu dow la ne i na -
le żą do Izby sa mo rzą du bu dow la ne go”

5.2 „Do ku men ty wy ko naw cy”
Do pi su je się na koń cu pierw sze go aka pi tu zda nie:
„Do ku men ty Wy ko naw cy mu szą być przy go to wa ne w ję -

zy ku pol skim.”
Do pi sać aka pit po dru gim aka pi cie:
„Pro gram Funk cjo nal no -Użyt ko wy okre śla Do ku men ty

Wy ko naw cy, któ re na le ży do star czyć In ży nie ro wi do prze glą -
du oraz do ku men ty wy ma ga ne dla uzy ska nia w imie niu Za -
ma wia ją ce go Po zwo le nia na Bu do wę, i któ re na le ży
do star czyć wraz z oświad cze niem. Oświad cze nie po win no
stwier dzać, że Do ku men ty Wy ko naw cy są kom plet ne
z punk tu wi dze nia ce lu, dla któ re go zo sta ły przy go to wa ne
i kom plet ne do uzy ska nia Po zwo le nia na Bu do wę. Oświad -
cze nie mu si rów nież za wie rać stwier dze nie, że Do ku men ty
Wy ko naw cy są zgod ne z Kon trak tem lub stwier dze nie, w ja -
kim stop niu są nie zgod ne. Za ma wia ją cy upo wa żni Wy ko -
naw cę do uzy ska nia Po zwo le nia na Bu do wę w je go imie niu.
Je że li Wy ko naw ca bę dzie chciał do ko nać zmian w któ rym -
kol wiek z pro jek tów lub do ku men tów, któ re zo sta ły po przed -
nio przed ło żo ne do prze glą du, Wy ko naw ca mu si
nie zwłocz nie po wia do mić o tym In ży nie ra. Na stęp nie Wy ko -

naw ca do star czy zmo dy fi ko wa ne do ku men ty In ży nie ro wi
zgod nie z pro ce du rą.”

5.3 „Zo bo wią za nia wy ko naw cy”
Do da je się do Sub klau zu li 5.3 pod punkt (c):
(c) oraz do brą prak ty ką bu dow la ną (sztu ką bu dow la ną)

dla spo so bu wy ko na nia ro bót bu dow la no -mon ta żo wych i in -
sta la cyj nych.”

KLAU ZU LA 6 KA DRA I RO BOT NI CY

6.2 „Staw ki wy na gro dzeń oraz wa run ki za trud nie nia”
Na koń cu Sub klau zu li 6.2, do da je się aka pit:
„Po wy ższe po sta no wie nia do ty czą ca łej ka dry i ro bot ni -

ków, a wszel kie kosz ty, opła ty i ja kie kol wiek wy dat ki, ja kie
zo sta ną po nie sio ne przez Wy ko naw cę, oraz wszel kie ry zy ko
zwią za ne z za sto so wa niem po sta no wień ni niej szej klau zu li,
włą cza jąc w to wszel kie go ro dza ju ubez pie cze nia, cła, opła -
ty me dycz ne i in ne, kosz ty utrzy ma nia, urlo py i wszel kie in -
ne kosz ty, uwa ża się za włą czo ne w Za twier dzo ną Kwo tę
Kon trak to wą.”

6.8 „Ka dra wy ko naw cy”
Na koń cu Sub klau zu li 6.8 do da je się aka pit:
„Wy ko naw ca za pew ni, że Ro bo ta mi bę dą kie ro wa ły oso -

by po sia da ją ce upraw nie nia bu dow la ne wy ma ga ne przez
pol skie Pra wo Bu dow la ne dla po szcze gól nych bra nż, oraz
bę dą ce człon ka mi Izby sa mo rzą du bu dow la ne go.”

6.9 „Per so nel wy ko naw cy”
Na po cząt ku Sub klau zu li do da je się aka pit:
„Per so nel Wy ko naw cy bę dzie skła dał się z osób po sia da -

ją cych upraw nie nia do wy ko ny wa nia za dań w ra mach Kon -
trak tu, o ile jest to wy ma ga ne pol skim Pra wem Bu dow la nym
lub in ny mi usta wa mi, oraz po sia da ją cych ro bo czą zna jo -
mość ję zy ka okre ślo ne go w Sub klau zu li 1.4 [Pra wo i ję zyk]
lub Wy ko naw ca za bez pie czy wy star cza ją cą licz bę kom pe -
tent nych tłu ma czy na Pla cu Bu do wy we wszyst kich go dzi -
nach pra cy.”

Wpro wa dza się do dat ko wą Sub klau zu lę:
6.12 „Za gra nicz na ka dra i per so nel wy ko naw cy”
„Wy ko naw ca bę dzie od po wie dzial ny za po wrót do miej -

sca re kru ta cji ka dry i ca łe go per so ne lu za gra nicz ne go za -
trud nio ne go do re ali za cji Ro bót. Wy ko naw ca bę dzie
od po wie dzial ny za na le ży tą opie kę nad ta ki mi oso ba mi aż
do cza su opusz cze nia przez nie Pol ski. W przy pad ku nie wy -
wią za nia się Wy ko naw cy z te go obo wiąz ku, Za ma wia ją cy
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mo że re pa trio wać i za jąć się ta ki mi oso ba mi, a kosz ta mi ob -
cią żyć Wy ko naw cę. W przy pad ku śmier ci na te re nie Pol ski
ko go kol wiek z za gra nicz nej ka dry czy per so ne lu Wy ko naw -
cy, Wy ko naw ca bę dzie od po wie dzial ny za za ła twie nie wszel -
kich spraw zwią za nych z eks hu ma cją, trans por tem
do miej sca po chów ku i po grze bem. Wszel kie kosz ty zwią -
za ne ze sto so wa niem ni niej szej Sub klau zu li zo sta ną po nie -
sio ne przez Wy ko naw cę.”

KLAU ZU LA 8 ROZ POC ZĘ CIE, 
OPÓŹ NIE NIA I ZA WIES ZE NIE

8.1 „Roz po czę cie ro bót”
Skre śla się dru gi aka pit Sub klau zu li 8.1 i za stę pu je tek -

stem:
„Wy ko naw ca roz pocz nie pro jek to wa nie na tych miast

po Da cie Roz po czę cia, a na stęp nie bę dzie pro jek to wa nie
i Ro bo ty wy ko ny wał z na le ży tym po śpie chem i bez opóź nień,
zgod nie z har mo no gra mem Wy ko naw cy.

W ter mi nie co naj mniej 7 dni przed roz po czę ciem wy ko -
ny wa nia Ro bót Wy ko naw ca dzia ła jąc z upo wa żnie nia
i w imie niu Za ma wia ją ce go, w opar ciu o Ar ty kuł 41 pol skie -
go Pra wa Bu dow la ne go, za wia do mi or gan, któ ry wy dał Po -
zwo le nie na Bu do wę o pla no wa nym roz po czę ciu Ro bót.
Do te go za wia do mie nia bę dą do łą czo ne na stę pu ją ce do ku -
men ty:
(a) oświad cze nie kie row ni ka bu do wy (ro bót), stwier dza ją -

ce spo rzą dze nie pla nu bez pie czeń stwa i ochro ny zdro -
wia, oraz przy ję cie obo wiąz ku kie ro wa nia bu do wą
(ro bo ta mi bu dow la ny mi), a ta kże za świad cze nie o wpi -
sie na li stę człon ków wła ści wej Izby sa mo rzą du za wo -
do we go,

(b) do star czo ne przez Za ma wia ją ce go oświad cze nie in -
spek to ra (ów) nad zo ru in we stor skie go, stwier dza ją ce
przy ję cie obo wiąz ku peł nie nia nad zo ru in we stor skie go
nad da ny mi ro bo ta mi bu dow la ny mi, a ta kże za świad -
cze nie o wpi sie na li stę człon ków wła ści wej Izby sa mo -
rzą du za wo do we go,

(c) in for ma cja za wie ra ją ca da ne do ty czą ce bez pie czeń -
stwa pra cy i ochro ny zdro wia.”

8.3 „Pro gram”
Przez pierw szym aka pi tem wpro wa dza się do dat ko we

zda nie:
„Sło wo Pro gram obej mu je rów nież ogól ne po ję cie „Har -

mo no gram re ali za cji Ro bót i pro jek to wa nia.””

KLAU ZU LA 11 OD PO WIE DZIAL NOŚĆ ZA WA DY 

11.1 „Do koń cze nie za le głych prac i usu wa nie wad”
Do da je się po pod punk cie (b) pod punkt (c) o tre ści:
„(c) uczest ni czyć w Okre sie Zgła sza nia Wad, we wszyst -

kich Pró bach Eks plo ata cyj nych, w za kre sie opi sa nym przed -
mio tem za mó wie nia (Kon trak tem).”

11.10 „Nie wy peł nio ne zo bo wią za nia”
Na koń cu Sub klau zu li 11.10 „Nie wy peł nio ne zo bo wią za -

nia”, do pi su je się aka pit o tre ści: „Ro bo ty ob ję te są okre sem
rę koj mi zgod nie z pra wem Kra ju. Za ma wia ją cy mo że do cho -

dzić upraw nień z ty tu łu rę koj mi w okre sie prze wi dzia nym
Umo wą i/lub Ko dek sie cy wil nym i zgod nie z je go po sta no -
wie nia mi.”

KLAU ZU LA 12 PRÓ BY EKS PLO ATA CYJ NE 

Dla szcze gól ne go ty pu Ro bót do da je się no wą Sub klau -
zu lę 12.5 „Pró by okre śla ją ce rocz ne kosz ty eks plo ata cyj ne”
w brzmie niu:

12.5 „Pró by Eks plo ata cyj ne dla okre śle nia rocz nych kosz -
tów eks plo ata cji”

Pró by Eks plo ata cyj ne bę dą obej mo wa ły dzia ła nia po dej -
mo wa ne w ce lu okre śle nia zu ży cia (kosz tów zu ży cia) fak -
tycz nych ilo ści Ma te ria łów Eks plo ata cyj nych w pro ce sie
eks plo ata cji, a w szcze gól no ści:

(i) Ener gii elek trycz nej
(ii) Ole ju opa ło we go
(iii) Ole ju na pę do we go
(iv) Ga zu
(v) Czę ści za mien nych i czę ści oraz ma te ria łów zu ży -

wa ją cych się pod czas nor mal nej eks plo ata cji.
(vi) In ne skład ni ki Ma te ria łów Eks plo ata cyj nych okre -

ślo ne przez Wy ko naw cę w Ofer cie, w za łącz ni ku „Ze sta wie -
nie rocz nych kosz tów eks plo ata cyj nych”.

Ta kie Pró by Eks plo ata cyj ne bę dą pro wa dzo ne w cią gu
ca łe go Okre su Zgła sza nia Wad, tj. w cią gu xx mie się cy
od da ty wy sta wie nia Świa dec twa Prze ję cia.

Zu ży cie ener gii elek trycz nej i ga zu bę dzie mie rzo ne co
mie siąc przez per so nel tech nicz ny Za ma wia ją ce go przy po -
mo cy licz ni ków za mon to wa nych na koszt Wy ko naw cy, lub
na pod sta wie licz ni ków do staw cy ener gii oraz ga zu. In for -
ma cje na te mat za re je stro wa nych ilo ści w ka żdym mie sią cu
bę dą prze ka zy wa ne Wy ko naw cy.

Zu ży cie ole ju opa ło we go i ole ju na pę do we go bę dzie mie -
rzo ne co mie siąc przez per so nel tech nicz ny Za ma wia ją ce -
go. In for ma cje na te mat zbior czych ilo ści zu ży tych w ka żdym
mie sią cu bę dą prze ka zy wa ne Wy ko naw cy.

Ilo ści czę ści za mien nych i czę ści, oraz ma te ria łów zu ży -
wa ją cych się w cza sie nor mal nej eks plo ata cji, bę dą mie rzo -
ne w okre sach pół rocz nych przez per so nel tech nicz ny
Za ma wia ją ce go. In for ma cje na te mat zbior czych ilo ści zu ży -
tych w ka żdym pół ro czu bę dą prze ka zy wa ne Wy ko naw cy.

Cał ko wi te zu ży te ilo ści ener gii elek trycz nej, ole ju opa ło -
we go, ole ju na pę do we go i ga zu bę dą prze li cza ne na kosz ty
eks plo ata cyj ne, co 30 dni li cząc od da ty wy sta wie nia Świa -
dec twa Prze ję cia, bio rąc pod uwa gę zu ży te ilo ści, oraz kosz -
ty jed nost ko we po da ne przez Wy ko naw cę w Ofer cie
(za łącz nik „Ze sta wie nie rocz nych kosz tów eks plo ata cyj -
nych”).

Cał ko wi te zu ży te ilo ści czę ści za mien nych i czę ści, oraz
ma te ria łów zu ży wa ją cych się w cza sie nor mal nej eks plo ata -
cji bę dą prze li cza ne na kosz ty eks plo ata cyj ne co pół ro ku li -
cząc od da ty wy sta wie nia Świa dec twa Prze ję cia, bio rąc
pod uwa gę zu ży te ilo ści oraz kosz ty rocz ne po da ne przez
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Wy ko naw cę w Ofer cie (za łącz nik „Ze sta wie nie rocz nych
kosz tów eks plo ata cyj nych”).

Dla szcze gól ne go ty pu Ro bót do da je się no wą Sub klau -
zu lę 12.6 „Ka ry za prze kro cze nie gwa ran to wa nych rocz nych
kosz tów eks plo ata cyj nych” w brzmie niu:

12.6 „Ka ry za prze kro cze nie gwa ran to wa nych rocz nych
kosz tów eks plo ata cyj nych”

Ka ry bę dą na le żne do za pła ty Za ma wia ją ce mu przez Wy -
ko naw cę, je śli fak tycz ne kosz ty eks plo ata cyj ne w Okre sie
Zgła sza nia Wad prze kro czą gwa ran to wa ne rocz ne kosz ty
eks plo ata cyj ne okre ślo ne w Ofer cie (za łącz nik „Ze sta wie nie
rocz nych kosz tów eks plo ata cyj nych”) dla wy ka za nych po zy -
cji Kosz tów Eks plo ata cyj nych. Wy ko naw ca za pła ci ka ry
w kwo tach okre ślo nych po ni ższym wzo rem dla ka żdej po zy -
cji Kosz tów Eks plo ata cyj nych.

Wzór:

K=n*(A–E)
gdzie:

K – ka ry do za pła ce nia przez Wy ko naw cę 
n – 15 [lat] 
A – fak tycz ne rocz ne kosz ty eks plo ata cyj ne ob li czo ne

na pod sta wie da nych otrzy ma nych pod czas prób, 
E – gwa ran to wa ne rocz ne kosz ty eks plo ata cyj ne okre ślo -

ne przez Wy ko naw cę w Ofer cie. 

KLAU ZU LA 14 CE NA KON TRAK TO WA I ZA PŁA TA

14.1 „Ce na Kon trak to wa”
Na koń cu punk tu (b) Sub klau zu li 14.1 do da je się prze ci -

nek i za pis po prze cin ku:
„oraz z wy jąt kiem VAT, któ ry zo sta nie za pła co ny w kwo -

tach na le żnych we dług prze pi sów Pra wa, obo wią zu ją cych
na dzień wy sta wie nia fak tu ry przez Wy ko naw cę;”

14.4 „Plan płat no ści”
Skre śla się ostat ni aka pit Sub klau zu li 14.4 i za stę pu je na -

stę pu ją cym tek stem:
„Wy kaz Płat no ści przed sta wio no w uprosz cze niu w po ni -

ższej ta be li:

i.t.d. we dług prze my śla nych za sad płat no ści, tak by nie ogra -
ni czać i nie utrud niać Wy ko naw cy re ali za cji za mó wie nia pu -
blicz ne go.

14.7 „Za pła ta”
Na koń cu Sub klau zu li 14.7 do da je się aka pit: 
„Za dzień do ko na nia za pła ty przyj mu je się dzień ob cią że -

nia ra chun ku Za ma wia ją ce go kwo tą za pła ty.”

14.8 „Opóź nio na za pła ta”
Do da je się na koń cu Sub klau zu li 14.8 aka pit: 
„Je że li Wy ko naw ca nie otrzy ma za pła ty zgod nie z obo wią -

zu ją cym Pra wem, to Wy ko naw ca bę dzie upraw nio ny do żą -
da nia od se tek w wy so ko ści usta wo wej za ka żdy dzień
opóź nie nia.”

14.9 „Wy pła ta Kwo ty Za trzy ma nej”
Skre śla się treść Sub klau zu li w ca ło ści.

Lp. Etap

Maksymalna 
wysokość
płatności

miesięcznych 
w procentach

Kwoty
Kontraktowej

1. Projekt Budowlany i inne
Dokumenty Wykonawcy 10%

2.
Przygotowanie placu budowy 
w tym zapewnienie biura dla
Inżyniera

5%

3. Budowa
………………………………….

3.1 w tym: Roboty budowlane (po
zakończeniu) 50%

3.2
w tym: Dostawy i montaż
maszyn i urządzeń
(po dostarczeniu)

25%

4.

Rozruch, dokumentacja
powykonawcza, próby końcowe
oraz odbiór końcowy (po
wystawieniu Świadectwa
Przejęcia)

10%

warunki kontraktowe FIDIC

Przykłady modyfikacji zapisów 
w warunkach kontraktowych FIDIC
na projektowanie i wykonawstwo 
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KLAU ZU LA 15 ROZ WIĄ ZA NIE KON TRAK TU 
PRZEZ ZA MA WIA JĄ CE GO

UWA GA: Za pi sy Klau zu li 15 po win ny od no sić się do od -
stą pie nia przez Za ma wia ją ce go od Kon trak tu w try bie prze -
pi sów art. 635, 636 i 657 Ko dek su cy wil ne go.

KLAUZ LA 16 ZA WIES ZE NIE I WY PO WIE DZE NIE 
KON TRAK TU PRZEZ WY KO NAW CĘ

UWA GA: Za pi sy Klau zu li 16 po win ny od no sić się do od -
stą pie nia przez Wy ko naw cę od Kon trak tu w try bie prze pi sów
Ko dek su cy wil ne go.

KLAU ZU LA 17 RY ZY KO I OD PO WIE DZIAL NOŚĆ

17.4 „Na stęp stwa ry zy ka Za ma wia ją ce go”
Do pi su je się na koń cu pod punk tu (b) Sub klau zu li 17.4

„Na stęp stwa ry zy ka Za ma wia ją ce go” po sło wie „…zysk”,
treść „…w wy so ko ści 10%”.

KLAU ZU LA 18 UBEZ PIEC ZE NIE

Wpro wa dza się do dat ko wą Sub klau zu lę:
18.5 „Ubez pie cze nie pro jek to wa nia”
Wy ko naw ca do ko na ubez pie cze nia pro jek to wa nia, któ re

obej mie ry zy ko za nie dbań za wo do wych w pro jek to wa niu Ro -
bót przez Wy ko naw cę. Wy so kość ta kie go ubez pie cze nia nie
bę dzie ni ższa niż kwo ta po da na w Za łącz ni ku do Ofer ty. Wy -
ko naw ca utrzy ma to ubez pie cze nie w okre sie ca łej swo jej
od po wie dzial no ści w ra mach Kon trak tu, łącz nie z okre sem
gwa ran cyj nym.

KLAU ZU LA 20 ROSZC ZE NIA, SPO RY I AR BI TRAŻ

20.1 „Rosz cze nia Wy ko naw cy”
Treść dru gie go zda nia pierw sze go aka pi tu Sub klau zu -

li 20.1 skre śla się i za stę pu je na stę pu ją co: 
„Po wia do mie nie win no być przed sta wio ne przez Wy ko -

naw cę tak szyb ko jak tyl ko jest to mo żli we i wy ko nal ne.”
Skre śla się dru gi aka pit Sub klau zu li 20.1

W Sub klau zu li 20.6 „Ar bi traż” zmie nia się wszel kie za pi sy
od no szą ce się do „Re guł Me dia cji i Ar bi tra żu Mię dzy na ro -
do wej Izby Han dlo wej (ICC)”, na „Re guł Są du Ar bi tra żo we -
go przy Sto wa rzy sze niu In ży nie rów Do rad ców
i Rze czo znaw ców”, lub „Re guł Są du Ar bi tra żo we go przy Kra -
jo wej Izbie Go spo dar czej w War sza wie.”

Wpro wa dza się d Klau zu lę w brzmie niu jak po ni żej:

KLAU ZU LA 21 „UPRAW NIE NIA IN STY TU CJI
I OR GA NÓW AD MI NI STRA CJI”

Upraw nio ne in sty tu cje i or ga ny ad mi ni stra cji, dzia ła ją ce
w Pol sce na mo cy obo wią zu ją ce go Pra wa, upraw nio ne
do kon tro li wy dat ko wa nych środ ków, mo gą prze pro wa dzać
do wol ne kon tro le do ku men tów lub kon tro le re ali za cji Ro bót,
ja kie uzna ją one za nie zbęd ne, w ce lu uzy ska nia in for ma cji
do ty czą cych wy ko ny wa nia Kon trak tu. Wy ko naw ca zo bo wią -
zu je się nie zwłocz nie do star czyć upraw nio nym in sty tu cjom
i or ga nom ad mi ni stra cji, na ich proś bę, wszel kie do ku men -
ty do ty czą ce wy ko ny wa nia Kon trak tu.

Do da je się do dat ko wą Klau zu lę w brzmie niu jak po ni żej:

KLAU ZU LA 22 „USTA LE NIA KOŃ CO WE”
„Je że li na ja kim kol wiek eta pie wy ko ny wa nia Kon trak tu fi -

nan so wa ne go ze środ ków pu blicz nych, w tym ze środ ków
Unii Eu ro pej skiej oka że się, że Kon trakt zo stał za war ty z na -
ru sze niem Pra wa obo wią zu ją ce go w Rzecz po spo li tej Pol -
skiej, w szcze gól no ści prze pi sów Usta wy Pra wo za mó wień
pu blicz nych, to re ali za cja Kon trak tu zo sta nie prze rwa na i bę -
dzie mia ła za sto so wa nie Klau zu la 16.

Je że li Ko mi sja Eu ro pej ska za wie si lub unie wa żni współ fi -
nan so wa nie Kon trak tu, to na wnio sek Za ma wia ją ce go zgło -
szo ny Wy ko naw cy bę dzie mia ła za sto so wa nie Klau zu la 16.

Zgod nie z Pra wem obo wią zu ją cym w Rzecz po spo li tej Pol -
skiej, w szcze gól no ści zgod nie z prze pi sa mi Usta wy Pra wo
za mó wień pu blicz nych, wszel kie zmia ny po sta no wień Kon -
trak tu w sto sun ku do tre ści Ofer ty do ko na ne z na ru sze niem
Pra wa obo wią zu ją ce go w Rzecz po spo li tej Pol skiej, w szcze -
gól no ści prze pi sów Usta wy Pra wo za mó wień pu blicz nych
są nie wa żne.

W spra wach nie ure gu lo wa nych ni niej szy mi Wa run ka mi
Kon trak tu i Umo wą, bę dą mia ły za sto so wa nie prze pi sy Ko -
dek su Cy wil ne go i Pra wa pol skie go.

warunki kontraktowe FIDIC
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dylematy środowiska konsultantów

Oży wio ną dys ku sję w gro nie Kon sul tan tów uczest ni czą -
cych w re ali za cji za mó wień pu blicz nych na ro bo ty bu dow -
la ne, wy wo ła ła Uchwa ła Są du Naj wy ższe go z dnia 29
wrze śnia 2009 r. III CZP 41/09 o tre ści „Prze pi sy art. 629 i 632
§ 2 k. c. mo gą mieć za sto so wa nie w dro dze ana lo gii do umo -
wy o ro bo ty bu dow la ne.”

Czy za tem Uchwa ła SN bę dzie mia ła za sto so wa nie 
do ro bót bu dow la nych w za mó wie niach pu blicz nych 

roz li cza nych w opar ciu o przed miar ro bót?

Prze pi sy usta wy Pra wo za mó wień pu blicz nych na le ży sto so -
wać ja ko lex spe cia lis (prze pi sy szcze gól ne), z pierw szeń -

stwem przed prze pi sa mi ko dek su cy wil ne go. Zgod nie z art. 139
ust. 1 usta wy Pra wo za mó wień pu blicz nych, doumów wspra wach
za mó wień pu blicz nych sto su je się prze pi sy ko dek su cy wil ne go,
je że li prze pi sy usta wy nie sta no wią ina czej. Za tem, ko deks cy wil -
ny re gu lu je wszel kie kwe stie nie ure gu lo wa ne w usta wie Pra wo
za mó wień pu blicz nych, a na le żą ce do ma te rii pra wa cy wil ne go.
Ta kie ure gu lo wa nie mo że ozna czać, że nie by ło wo lą usta wo daw -
cy wy od ręb nia nie sa mo dziel ne go ty pu umo wy na zwa nej
do umów o za mó wie nie pu blicz ne, a za tem po win no sto so wać się
umo wy na zwa ne prze wi dzia ne w ko dek sie cy wil nym, oraz prze -
pi sy ogól ne do ty czą ce zo bo wią zań, z uwzględ nie niem ure gu lo -
wań lex spe cia lis przy ję tych w usta wie P.z.p. 

Usta wa Pra wo za mó wień pu blicz nych po słu gu je się swo istą
au to no micz ną no men kla tu rą, któ ra nie rzu tu je na kwa li fi ka cję
ma te rial no praw ną umów z punk tu wi dze nia pra wa cy wil ne go.
W art. 2 pkt. 13) usta wy Pra wo za mó wień pu blicz nych, za mó -
wie niem pu blicz nym mo gą być m. in. ro bo ty bu dow la ne re ali -
zo wa ne w opar ciu o od płat ne umo wy za wie ra ne po mię dzy
za ma wia ją cym a wy ko naw cą, a ro bo ty bu dow la ne zo sta ły okre -
ślo ne ja ko wy ko na nie al bo za pro jek to wa nie i wy ko na nie ro bót
bu dow la nych w ro zu mie niu usta wy z dnia 7 lip ca 1994 r. Pra wo
bu dow la ne (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z póź niej szy mi
zmia na mi), a ta kże re ali za cja obiek tu bu dow la ne go, zgod nie
z wy ma ga nia mi okre ślo ny mi przez za ma wia ją ce go (art. 2
pkt. 8). W kon se kwen cji trze ba dojść do wnio sku, że umo wa
o ro bo ty bu dow la ne, za war ta przez jed nost kę sek to ra pu blicz -

ne go, po prze pro wa dze niu po stę po wa nia o udzie le nie za mó -
wie nia pu blicz ne go, po zo sta je umo wą o któ rej mo wa w art. 647
i nast. k. c. [Umo wa o ro bo ty bu dow la ne]. Wska za ne ce chy spe -
cy ficz ne cha rak te ry zu ją ce re gu la cję praw ną umo wy o ro bo ty
bu dow la ne w za mó wie niach pu blicz nych, nie wąt pli wie prze są -
dza ją o od ręb nym i sa mo ist nym cha rak te rze tej umo wy, a po -
nad to uła twia ją od ró żnie nie umo wy o ro bo ty bu dow la ne
od umo wy o dzie ło.

Na pod sta wie tre ści ar ty ku łu 647 k. c., de fi niu ją ce go umo wę
o ro bo ty bu dow la ne, wska za no w orzecz nic twie czte ry ce chy
spe cy ficz ne cha rak te ry zu ją ce tę umo wę. 
1. Po pierw sze, przed mio tem świad cze nia nie pie nię żne go wy -

ko naw cy w ra mach tej umo wy mo że być nie ka żdy re zul tat
pra cy, lecz tyl ko ta ki, któ ry po wstał w wy ni ku ro bót bu dow -
la nych. Tę ce chę od ró żnia ją cą do strze żo no rów nież
w orzecz nic twie, uzna jąc, że za sad ni czym kry te rium roz ró -
żnie nia umo wy o dzie ło i umo wy o ro bo ty bu dow la ne jest
oce na re ali zo wa nej in we sty cji sto sow nie do wy ma gań usta -
wy z dnia 7 lip ca 1994 r. – Pra wo bu dow la ne (Dz. U. Nr 89,
poz. 414 ze zm.), a w szcze gól no ści art. 17 tej usta wy (por.
wy rok Są du Naj wy ższe go z dnia 25 mar ca 1998
r., II CKN 653/97). Ozna cza to, iż przed mio tem świad cze nia
nie pie nię żne go wy ko naw cy w ra mach tej umo wy mo że być
wy łącz nie ta ki re zul tat pra cy, któ ry po wstał w wy ni ku ro bót
bu dow la nych, sta no wią cy przed się wzię cie o więk szych roz -
mia rach, zin dy wi du ali zo wa nych wła ści wo ściach, za rów no fi -
zycz nych, jak i użyt ko wych, któ re mu z re gu ły to wa rzy szy
wy móg pro jek to wa nia i zin sty tu cjo na li zo wa ny nad zór.

2. Po dru gie, kry te rium kon sty tu tyw nym (sta no wią cym pod sta -
wę) umo wy o ro bo ty bu dow la ne są da ją ce się wy in ter pre to -
wać z art. 647 k. c. tre ści es sen tia lia ne go tii (por. wy rok SN
z dnia 6 paź dzier ni ka 2004 r., I CK 71/04 i wy rok SN z dnia 18
lip ca 2002 r., IV CKN 1376/00), wska zu ją ce na szcze gól ny obo -
wią zek współ dzia ła nia in we sto ra z wy ko naw cą w za kre sie
przy go to wa nia i wy ko na nia przed mio tu świad cze nia, po le ga -
ją cy w szcze gól no ści na do star cze niu pro jek tu przez in we sto -
ra i prze ka za niu te re nu bu do wy, ode bra nia obiek tu i za pła ty
umó wio ne go wy na gro dze nia, oraz obo wią zek wy ko naw cy
do od da nia prze wi dzia ne go w umo wie obiek tu wy ko na ne go
zgod nie z pro jek tem i z za sa da mi wie dzy tech nicz nej.

3. Po trze cie, In we sto rem jest pod miot za ma wia ją cy wy ko na -
nie ro bót bu dow la nych czy obiek tu bu dow la ne go, po sia da -
ją cy od po wied nie środ ki fi nan so we na re ali za cję in we sty cji,
a ta kże pod miot po dej mu ją cy się za stęp czo funk cji in we sto -
ra. Obo wiąz ki in we sto ra po le ga ją ce na zor ga ni zo wa niu pro -
ce su bu do wy wy mie nio ne są w art. 18 usta wy Pra wo
bu dow la ne, a skła da ją się na nie m.in. za pew nie nie opra co -
wa nia pro jek tu bu dow la ne go i in nych pro jek tów sto sow nie
do po trzeb, oraz za pew nie nie kie row ni ka bu do wy. Do te go
ro dza ju obo wiąz ków na wią zu je art. 647 k. c., w któ rym mo -
wa jest o wy ma ga nych przez wła ści we prze pi sy czyn no -
ściach zwią za nych z przy go to wa niem ro bót, w szcze gól no ści

Zbi gniew J. BO CZEK
Wice Prezes SIDiR
Dyrektor Europejskiego 
Instytutu Ekonomiki Rynków
Wykładowca na studiach
podyplomowych Politechniki
Poznańskiej i Politechniki Wrocławskiej

Wy na gro dze nie kosz to ry so we,
a wy na gro dze nie okre ślo ne przed mia rem
ro bót w za mó wie niach pu blicz nych



29
nr 16/luty 2010

do prze ka za nia te re nu bu do wy i do star cze nia pro jek tu (por.
wy rok SN z dnia 6 paź dzier ni ka 2004 r., I CK 71/04 i wy rok
SN z dnia 18 lip ca 2002 r., IV CKN 1376/00). 

4. Po czwar te art. 647 k. c. „zo bo wią zu je in we sto ra do do ko na -
nia wy ma ga nych przez wła ści we prze pi sy czyn no ści zwią -
za nych z przy go to wa niem ro bót”, a więc czyn no ści
wy ma ga nych sto so wa nie do prze pi sów Pra wa bu dow la ne -
go i w przy pad ku za mó wień pu blicz nych czyn no ści wy ma -
ga nych prze pi sa mi Pra wa za mó wień pu blicz nych.
Jed no cze śnie na le ży brać pod uwa gę wpływ re la cji prze pi -

sów ogól nych k. c. do prze pi sów szcze gól nych w za mó wie -
niach pu blicz nych. Trud no bo wiem jed no znacz nie i bez
od nie sie nia do kon kret ne go sta nu fak tycz ne go wska zać, czym
jest „za mó wie nie pu blicz ne”, „przed miot za mó wie nia”, „do ku -
men ta cja pro jek to wa”, oraz „przed miar ro bót”. Z tych wzglę dów
ko niecz nym jest usta le nie ist nie nia wska za nych po jęć i cią żą -
cych na za ma wia ją cym obo wiąz ków usta wo wych, w zgod no ści
z prze pi sa mi Pra wa za mó wień pu blicz nych. Tak więc, przed -
mio tem umo wy po win no być wy ko na nie za mó wie nia pu blicz -
ne go zgod nie z za pi sa mi spe cy fi ka cji istot nych wa run ków
za mó wie nia. Dla ro bót bu dow la nych pro jek to wa nych przez za -
ma wia ją ce go, zgod nie z art. 31 ust. 1 Pzp, opis przed mio tu za -
mó wie nia sta no wi do ku men ta cja pro jek to wa (pro jekt
bu dow la ny i pro jekt wy ko naw czy) oraz spe cy fi ka cje tech nicz -
ne wy ko na nia i od bio ru ro bót.

W przy pad ku za mó wie nia pu blicz ne go wy na gro dze nie okre -
śla ne jest m.in. w opar ciu o przed miar ro bót, na pod sta wie któ -
re go do ko nu je się wy bo ru wy ko naw cy i na stę pu je roz li cze nie
ro bót. Przed miar ro bót jest spo rzą dza ny w opar ciu o pro jekt bu -
dow la ny i pro jekt wy ko naw czy – §5 ust. 1 Roz po rzą dze nia Mi ni -
stra In fra struk tu ry z dnia 02.09.2004 r. w spra wie szcze gó ło we go
za kre su i for my do ku men ta cji pro jek to wej, spe cy fi ka cji tech nicz -
nych wy ko na nia i od bio ru ro bót bu dow la nych oraz pro gra mu
funk cjo nal no -użyt ko we go, z wska za niem wła ści wych spe cy fi ka -
cji tech nicz nych wy ko na nia i od bio ru ro bót – §6 ust. 1. Za tem, za -
da niem przed mia ru ro bót nie jest opi sa nie ro bót bu dow la nych,
ale umo żli wie nie ich wy ce ny i okre śle nie na le żne go wy ko naw cy
wy na gro dze nia. Dla te go też przed miar ro bót do ty czy tyl ko ro bót
pod sta wo wych, a w ta be lach przed mia ru ro bót nie uwzględ nia
się ro bót tym cza so wych, któ re opi sy wa ne są do ku men ta cją pro -
jek to wą i/lub spe cy fi ka cja mi tech nicz ny mi wy ko na nia i od bio ru
ro bót (§6.1. i §9.2. Roz po rzą dze nia MI z dnia 02.09.2004 r.). Na -
to miast wy ko naw ca skła da jąc ofer tę przyj mu je wy ko na nie
wszyst kich ro bót opi sa nych pro jek tem bu dow la nym i wy ko naw -
czym oraz spe cy fi ka cja mi tech nicz ny mi wy ko na nia i od bio ru ro -
bót, w ra mach wy na gro dze nia okre ślo ne go przed mia rem ro bót,
a więc umó wio ne go wy na gro dze nia, o któ rym mo wa w art. 647
k. c. Brak jest za tem pod staw do pod wy ższe nia wy na gro dze nia
w trak cie wy ko naw stwa ro bót bu dow la nych, w świe tle art. 630 §1
k. c. w związ ku z art. 629. Art. 630 §1 k. c. do ty czy pod wy ższe nia
wy na gro dze nia dla prac, któ re nie by ły prze wi dzia ne w ze sta -
wie niu prac pla no wa nych (art. 629), ale tyl ko dla przy pad ków
opi sa nych w art. 629 k. c. „je że li stro ny okre śli ły wy na gro dze nie
na pod sta wie ze sta wie nia pla no wa nych prac i prze wi dy wa nych
kosz tów (wy na gro dze nie kosz to ry so we), …”. Wy na gro dze niu
opar te mu na kosz to ry sie, przy pi su je się zu peł nie in ne zna cze nie,
niż wy na gro dze niu opar te mu o przed miar ro bót, zgod nie z za sa -
da mi okre ślo ny mi Roz po rzą dze niem MI z dnia 02.09.2004 r.,
w związ ku z art. 31 ust. 1 usta wy P. z. p.

Na to miast należne do zapłaty wy na gro dze nie wy ko naw cy
na pod sta wie przed mia ru ro bót na stę pu je w wy so ko ści wy ni -

ka ją cej z rze czy wi ście wy ko na nych ilo ści ro bót. Ozna cza to
w prak ty ce, że je że li wy ko naw ca otrzy mał od za ma wia ją ce go
opis przed mio tu za mó wie nia, w któ rym przed miar ro bót za wie -
ra za ni żo ne lub za wy żo ne w sto sun ku do pro jek tu bu dow la ne -
go i wy ko naw cze go ilo ści po szcze gól nych ro bót, to bę dzie on
zo bo wią za ny do wy ko na nia wszyst kich ro bót za war tych w ww.
pro jek tach, ale ozna cza rów nież, że na le ży mu się wy na gro dze -
nie, zgod nie z za sa dą prze wi du ją cą za pła tę wy na gro dze nia
w wy so ko ści wy ni ka ją cej z rze czy wi ście wy ko na nych ilo ści ro -
bót. Za ró żni ce ilo ści ro bót do wy ko na nia okre ślo ne w przed mia -
rze na eta pie przy go to wa nia po stę po wa nia, od po wie dzial ność
po no si za ma wia ją cy (art. 18.1. oraz art. 29.1. P. z. p.).

Wy bór Wy ko naw cy w opar ciu o kry te rium naj ko rzyst niej szej
ofer ty, a więc naj ni ższej za pro po no wa nej ce ny i in nych kry te -
riów, a zwy cza jo wo naj ni ższej ce ny opar tej na przed mia rze ro -
bót, po zba wia praw nej mo żli wo ści zmia ny istot nych
po sta no wień ofer ty (s. i. w. z.) na eta pie wy ko naw stwa i do pi sy -
wa nia po zy cji do przed mia ru ro bót, któ ry był pod sta wą wy bo ru
te go a nie in ne go wy ko naw cy (art. 91 ust. 1 i 2 P. z. p.). W ten
spo sób do szło by w spo sób kon klu dent ny do zmia ny ofer ty
na pod sta wie któ rej do ko na no wy bo ru Wy ko naw cy i po now ne -
go usta le nia umow ne go wy na gro dze nia. Zwo len ni cy tra dy cyj -
nej dy rek ty wy cla ra non sunt in ter pre tan da uwa ża ją, że gdy
za wo dzi wy kład nia gra ma tycz na, pro wa dząc do wy ni ków nie -
da ją cych się po go dzić z ra cjo nal nym dzia ła niem usta wo daw cy
i ce lem, któ ry ma re ali zo wać da na nor ma, wol no się gać do dy -
rek tyw wy kład ni sys te mo wej i funk cjo nal nej. Te ostat nie na ka -
zu ją uwzględ niać kon se kwen cje spo łecz ne i eko no micz ne,
do ja kich pro wa dzi okre ślo na in ter pre ta cja, i wy brać ta ką, któ -
ra pro wa dzi do re zul ta tów naj bar dziej ko rzyst nych. 

Trze ba rów nież mieć na uwa dze wy rok Try bu na łu Spra wie dli -
wo ści z dnia 19.06.2008 r. C -454/06: „...(34) Ze wzglę du na cel za -
pew nie nia przej rzy sto ści pro ce dur rów ne go trak to wa nia
ofe ren tów, zmia ny w po sta no wie niach za mó wie nia pu blicz ne go
w cza sie je go trwa nia sta no wią udzie le nie no we go za mó wie nia
wro zu mie niu dy rek ty wy92/50 je że li cha rak te ry zu ją się one ce cha -
mi w spo sób istot ny od bie ga ją cy mi od po sta no wień pier wot ne go
za mó wie nia i w związ ku z tym mo gą wska zy wać na wo lę po now -
ne go ne go cjo wa nia przez stro ny pod sta wo wych usta leń te go za -
mó wie nia (zob. po dob nie wy rok z dnia 5 paź dzier ni ka 2000
r. C -337/98 Ko mi sja prze ciw ko Fran cji, Rec. S. I -8377, pkt 44 i 46).

Po nad to na le ży od po wie dzieć na py ta nie, czy w za mó wie niu
pu blicz nym po ję cie umó wio ne wy na gro dze nie, któ rym ope ru -
je art. 647 k. c., obej mu je wy łącz nie wy na gro dze nie ozna czo ne
bez po śred nio w umo wie, czy ta kże wy na gro dze nie mo żna
okre ślić przez wska za nie pod staw do je go usta le nia, o czym
mo wa w art. 628 §1 k. c.?

Okre śle nie wy na gro dze nia po przez wska za nie pod staw
do je go okre śle nia, mo że mieć miej sce, je że li za mó wie nie jest
nie ty po we i nie mo żna okre ślić na wstę pie wy na gro dze nia, co
mo że mieć miej sce na przy kład przy za mó wie niu dzie ła sztu ki,
ale z pew no ścią nie mo że do ty czyć za ma wia nia ro bót bu dow -
la nych w opar ciu o po wszech nie zna ną i sto so wa ną tech no lo -
gię, oraz ce ny ryn ko we. Po nad to prze pis art. 628 § 1 k. c. nie
na ka zu je wy bo ru dla ro bót bu dow la nych wy na gro dze nia kosz -
to ry so we go, czy ry czał to we go, któ re jest trak to wa ne w ko dek -
sie cy wil nym ja ko „ty po we i przy kła do we” dla umów o dzie ło. 

Mo im zda niem, Uchwa ła Są du Naj wy ższe go z dnia 29 wrze -
śnia 2009 r. (III CZP 41/09) nie bę dzie mia ła za sto so wa nia do ro -
bót bu dow la nych w za mó wie niach pu blicz nych roz li cza nych
w opar ciu o przed miar ro bót.

dylematy środowiska konsultantów
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Szyb ki przy rost in we sty cji bu dow la nych w dzie dzi nie in fra struk tu ry (efek -
tyw ne wy ko rzy sta nie środ ków unij nych oraz przed się wzię cia zwią za ne

z Eu ro 2012) po wo du je oczy wi ste zwięk sze nie „ma sy” ry zy ka z ty mi in we -
sty cja mi zwią za ne go a co za tym idzie – ko niecz ność do ko na nia je go oce -
ny i wy bo ru od po wied nich me tod za rzą dza nia nim.

Re flek sja ta ka by ła pod sta wą de cy zji Za rzą du SI DiR do ty czą cej or ga ni -
za cji mię dzy na ro do wej kon fe ren cji po świę co nej roz jem stwu i ar bi tra żo wi
w spo rach bu dow la nych. Roz jem stwo i ar bi traż sta no wią bo wiem al ter na -
tyw ne (wo bec orzecz nic twa są dów po wszech nych) a czę sto ta kże bar dziej
efek tyw ne, me to dy roz wią zy wa nia spo rów.

W dniach 21-22 stycz nia 2010 w ho te lu Po lo nia Pa la ce w War sza wie od -
by ła się zor ga ni zo wa na przy współ udzia le or ga ni za cji ta kich jak DRBF, FI -
DIC czy ICC – Pol ska, ob ję ta ho no ro wym pa tro na tem Mi ni ster stwa
In fra struk tu ry i pa tro na tem me dial nym In ży nie ra Bu dow nic twa, kon fe ren cja
za ty tu ło wa na „Tsu na mi spo rów przed na mi”. Ce lem spo tka nia by ło uka za -
nie peł ne go kon tek stu w ja kim po ja wia się za gad nie nie roz jem stwa i ar bi -
tra żu w kon trak tach bu dow la nych. 

Pre le gen ci mó wi li za tem o źró dłach po wsta wa nia spo rów, in dy wi du al nej
od po wie dzial no ści uczest ni ków pro ce su in we sty cyj ne go, spe cy ficz nych za -
gad nie niach zwią za nych z wy ko rzy sta niem Wa run ków Kon trak to wych FI -
DIC na grun cie pra wa pol skie go, a w szcze gól no ści Pra wa za mó wień
pu blicz nych, pro ble ma ty ce ry zy ka zwią za ne go z (bar dzo prze cież skom pli -
ko wa ny mi) kon trak ta mi bu dow la ny mi. Po ru sza no rów nież za gad nie nia
o czy sto praw nym cha rak te rze, jak praw ne pod sta wy funk cjo no wa nia ko mi -
sji roz jem czych i wy ko ny wal ność ich de cy zji, za sa dy dzia ła nia są dów ar bi -
tra żo wych, czy istot ne ró żni ce w pod sta wach praw nych i spo so bie
funk cjo no wa nia ko mi sji roz jem czych i są dów ar bi tra żo wych. Wresz cie– Go -
ście za gra nicz ni – opo wia da li o idei i funk cjo no wa niu ko mi sji roz jem czych
na świe cie.

Spo tka nie uświet ni ła obec ność licz nych Go ści – ta kich jak Ol gierd Dzie -
koń ski – Pod se kre tarz Sta nu w Mi ni ster stwie In fra struk tu ry, Re na ta Tu bisz
– Pre zes Kra jo wej Izby Od wo ław czej, An na Siej da – Dy rek tor Cen trum Unij -
nych Pro jek tów Trans por to wych.

Sze ro ko ro zu mia ne śro do wi sko by ło re pre zen to wa ne przez przed sta wi -
cie li ta kich or ga ni za cji jak Pol skie Sto wa rzy sze nie Be ne fi cjen tów Fun du szy
Po mo co wych, Pol ska Izba In ży nie rów Bu dow nic twa, Izba Pro jek to wa nia
Bu dow la ne go i Pol ski Zwią zek Pra co daw ców Bu dow nic twa. 

Na wią za no i od no wio no licz ne kon tak ty, któ re, jak mo żna mieć na dzie -
ję, prze kształ cą się w bli ższą współ pra cę.

Grażyna
ŁUKA-DOKTORSKA
Dyrektor Biura SI DiR

Kon fe ren cja SIDiR

„Tsu na mi 
spo rów przed na mi”
(roz jem stwo i ar bi traż w spo rach bu dow la nych)

No i już po Kon fe ren cji „Tsu na mi spo rów
przed na mi”.

Wie dza prze ka za na, sa la ra czej za do wo -
lo na, Biu le tyn (ten nasz SI DiR -owski) roz -
szedł się w trak cie tych dwóch dni jak
świe że, chru pią ce bu łecz ki za cza sów mi ni -
stra Kra siń skie go. Te mat – jak się oka za ło
– no śny, uczest ni cy pro fe sjo nal nie
przy go to wa ni do dys ku sji na sa li i w ku lu -
arach, pre le gen ci też O. K. 

Czy za tem mo że my od trą bić – ja ko Sto -
wa rzy sze nie – suk ces? Sko ro Kon fe ren cja
by ła uda na to oczy wi ście tak! 

Tyl ko, czy dla nas suk ce sem są te nad -
cho dzą ce spo ry, te ko mi sje roz jem cze, te ar -
bi tra że – sta le od mie nia ne przez wszyst kie
przy pad ki. Nie mó wiąc już o Są dach. Czy
dla na sze go śro do wi ska suk ce sem nie po -
wi nien być ra czej wła śnie brak spo rów
w trak cie re ali za cji ro bót bu dow la nych
i brak pra cy dla „Cla ims Ma na ge rów”? 

Bo czy mże on spór jest – kon flik tem in te -
re sów stron po pro stu. Kon flik tem in te re sów
Wy ko naw cy i Za ma wia ją ce go, przy któ rym
– gdzieś tam cza sa mi jesz cze – po ja wi się
In ży nier. Czy li, jak to już kie dyś, gdzieś na -
pi sa łem – kla sycz ny przy pa dek. Stro ny są
ła two iden ty fi ko wal ne. I co naj mniej jed -
na z nich czu je, że jej ży wot ne in te re sy są za -
gro żo ne dzia ła nia mi dru giej stro ny
i uza le żnio ne od tych dzia łań. I że ist nie je nie
do koń ca spre cy zo wa ne do mnie ma nie tej
stro ny ja ko by re ali za cja jej po trzeb i osią -
gnię cie za mie rzo ne go ce lu by ło nie mo żli we
na dro dze po ro zu mie nia z dru gą stro ną. 

A o co na ogół to czą się spo ry? O wy na -
gro dze nie oczy wi ście! I o wy ko na nie do dat -
ko wej ro bo ty, i o przed łu że nie cza su
na ukoń cze nie, oraz o za pła tę ka ry umow -
nej, lub od szko do wa nie. Ty le, że tak jest tyl -
ko na po cząt ku spo ru. Bo, gdy się on już
roz wi nie, to wte dy gra to czy się ra czej o pre -
stiż, o to kto wie le piej i kto po wi nien mieć
wię cej ra cji. Czy li, że spo ry za czy na ją się to -
czyć o do bra ma te rial no -eko no micz ne ale
koń czą na do brach „pre sti żo wych”. I, co ta -
kże jest dla ta kich spo rów cha rak te ry stycz -
ne, naj pierw są bier ne (ot, któ raś
stro na za nie cha dzia ła nia lub je świa do mie
opóź nia) a po tem prze ra dza ją się w czyn ne,
w któ rych stro ny wy cią ga ją prze ciw ko so bie
na praw dę cię żkie dzia ła. Ta kie kon flik ty nie
przy no szą żad nej z nich po żyt ku – są de -
struk cyj ne i bar dzo źle wpły wa ją na spo koj -
ną re ali za cję ro bót. Wręcz ją ha mu ją
i unie mo żli wia ją do pra co wa nie za sad
współ dzia ła nia, ko rzyst ne go dla stron.
A tem po na ra sta nia wza jem nych żą dań przy -
po mi na la wi nę, któ ra na po cząt ku jest ma łą
śnie żną kul ką, pod czas gdy na koń cu nisz -
czy ciel skim ży wio łem. Ta kie zja wi sko – dy -
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na mi ka, ta kże jest cha rak te ry stycz ne dla na uko wych roz wa -
żań o kon flik tach. Z cze goś ma łe go, drob ne go, co do nie zro -
zu mie nia wza jem nych zo bo wią zań, po wsta je spór
pro wa dzą cy do na ru sze nia chwiej nej (jak to na ogół by wa
na kon trak tach) rów no wa gi. A po tem to już nic nie jest w sta -
nie opa no wać wy su wa nia co raz to ostrzej szych i nie speł nial -
nych wa run ków i za rzu tów, ni gdy wcze śniej nie ujaw nia nych.
A po nie waż w na szym in ży nier skim śro do wi sku ta kże dzia -
łać mu si trze cia za sa da dy na mi ki New to na (dla przy po mnie -
nia dla tych, któ rzy na le żą do na sze go śro do wi ska ale wca le
in ży nie ra mi nie są – ak cja wy wo łu je re ak cję) prze to dru ga
stro na, pró bu jąc się ja koś bro nić, pre cy zu je swo je ra cje
i przed sta wia ar gu men ty. Ale ta kie dzia ła nie stro ny jest z za -
ło że nia oce nia ne ja ko nie upraw nio ne i bez za sad ne, co z ko -
lei pro wa dzi do pro ste go wnio sku, że ta stro na jest zła
i nie do bra. A to już jest wy su wa nie oso bi stych za rzu tów wo -
bec tej stro ny, co po wo du je, że sam kon flikt unie za le żnia się
od pier wot ne go spo ru. 

I w ten (mo że przy dłu gi) spo sób zde fi nio wa łem spo ry,
o któ rych tak wie le się mó wi ło na Kon fe ren cji.

Sko ro już za czy na my ro zu mieć czym mo że być spór
na kon trak tach bu dow la nych re ali zo wa nych na pod sta wie
umów o za mó wie nie pu blicz ne, to mo że war to za sta no wić
się jak wy eli mi no wać przy czy ny po wsta wa nia tych spo rów.
A, gdy je już wy eli mi nu je my, to bę dzie my mo gli mó wić
o suk ce sie. 

Tak, tak. Ja wiem, że wszyst kich wy eli mi no wać się nie da.
No bo jak ma my wpły nąć, ja ko gru pa nie za le żnych in ży nie -
rów kon sul tan tów i do rad ców, na par ty ku lar ne in te re sy jed -
nej ze stron? Jak ma my wpły nąć na nie wy star cza ją ce
kwa li fi ka cje per so ne lu stron? Jak mo że my spo wo do wać, by
per so nel stron ja ko cel nad rzęd ny po sta wił przed so bą ukoń -
cze nie ro bót w umow nym ter mi nie i z za ło żo nym bu dże tem?
Jak ma my wpły nąć na wza jem ne, oso bi ste ani mo zje? Jak wy -
ple nić aro gan cję, bu tę i świa do me wy wy ższa nie się! To jest
na praw dę trud ne do wy ko na nia. Sko ro tak, to mo że za cznij -
my od ła twiej sze go za da nia. Prze cież te spo ry po wsta ją też
ta kże dla te go, że stro nom trud no jest zro zu mieć po szcze gól -
ne za pi sy umo wy. Że trud no im się od na leźć w gąsz czu cią -
gle zmie nia ją ce go się pra wa i oko licz no ściach w ja kich
przy szło im re ali zo wać ro bo ty. Spo ry po wsta ją po nie waż
stro ny ma ją trud no ści z usta le niem sta nu fak tycz ne go na ró -

żnych eta pach re ali za cji ro bót – a my ja ko gro no nie za le żne
i pro fe sjo nal ne ra czej so bie z tym po ra dzić po win ni śmy. Bo
my wie my jak wpły wać na stro ny by nie lek ce wa ży ły wie dzy,
do świad cze nia i słusz nie umo ty wo wa ne go sta no wi ska dru -
giej stro ny. By nie pró bo wa ły w spo sób nie zgod ny z kon trak -
tem na rzu cać swo ich nie słusz nych ra cji i nie ku mu lo wa ły
żą dań nie po par tych umo wą. By żad na ze stron nie pró bo -
wa ła usta wiać się w po zy cji do mi nu ją cej wo bec dru giej stro -
ny i by nie prze rzu ca ła wszel kich ry zyk na tę stro nę. I co
naj wa żniej sze – my wie my, że spór to nie jest nic złe go. To
żad na uj ma na ho no rze tych co kon trakt re ali zu ją. Ale tak jest
tyl ko wte dy, gdy wie dzą oni jak ta kim spo rem za rzą dzać. Jak
go roz wią zy wać po lu bow nie, szyb ko i bez gło śnie. Jak ko rzy -
stać z pra wa, któ re wprost wska zu je na me dia cje ja ko naj -
prost szy spo sób roz wią zy wa nia spo rów. I w tym wi dzę
na dzie ję, że jed nak tą prze ra ża ją cą fa lę tsu na mi spo rów, co
groź nie za ła mu je się nad na mi, da się me dia cja mi po ko nać. 

A sko ro tak to spró buj my prze ka zać sze ro ko ro zu mia ne -
mu śro do wi sku bu dow la ne mu ja sny znak – ME DIA TOR to
Twój przy ja ciel, nie wróg! Ja ko oso ba bez stron na bę dzie
obec ny w trak cie do bro wol ne go i po uf ne go pro ce su do cho -
dze nia stron do roz wią za nia kon flik tu, ale ni gdy nie bę dzie
po dej mo wał de cy zji me ry to rycz nych – bo po pro stu nie ma
ta kiej wła dzy. Je go ce lem jest po moc zwa śnio nym stro nom
w do bro wol nym osią gnię ciu ich wła sne go, wza jem nie ak -
cep to wa ne go po ro zu mie nia w spor nych kwe stiach. A me -
dia cje? No cóż – mu szą się od by wać na za sa dzie
do bro wol no ści, bez stron no ści, neu tral no ści, ak cep to wal no -
ści, po uf no ści, pro fe sjo nal no ści, bez in te re sow no ści i sza -
cun ku dla stron kon flik tu. I, uwierz cie trwa ją na praw dę
krót ko, są bar dzo ta nie dla stron i bez stre so we – bo jed nak
ka żdy sta jąc przed ob li czem są du (ja ki by on nie był – po -
wszech ny czy po lu bow ny) jest nę ka ny dresz czy kiem nie -
pew no ści i wy czer pu ją cych emo cji. Fak tem jest, że
w wy pad ku spraw cy wil nych, go spo dar czych i ro dzin nych,
wy ma ga ne jest za twier dze nie ugo dy za war tej w trak cie me -
dia cji przez sąd, któ ry mo że od mó wić za twier dze nia ugo dy
tyl ko w wy pad ku, gdy jest nie zgod na z pra wem lub za sa da -
mi współ ży cia spo łecz ne go. A jak dzia ła me dia tor? To też
po win no być dla nas po ucza ją ce: naj pierw na wią zu je kon -
takt ze stro na mi, na stęp nie wy bie ra stra te gię me dia cji oraz
zbie ra i ana li zu je in for ma cje. Ko lej nym eta pem je go pra cy
jest spo rzą dza nie szcze gó ło we go pla nu me dia cji i bu do wa -
nie za ufa nia i współ pra cy. Do pie ro po tym roz po czy na ją się
se sje me dia cyj ne, de fi nio wa nie spraw i usta la nie pla nu.
A w ślad za tym od kry wa nie in te re sów i ge ne ro wa nie opcji
roz wią zań. I do pie ro te raz za czy na się prze targ koń co wy
i osią gnię cie for mal ne go po ro zu mie nia. 

I o to nam wła śnie cho dzi – o po ro zu mie nie! By spo ry nie
po grze ba ły do tych cza so wych osią gnięć w do ga nia niu Eu -
ro py. By na sze wnu ki nie mia ły do nas pre ten sji o to, że
po raz ko lej ny w na szej burz li wej hi sto rii wró ci li śmy do li be -
rum ve to, w imię par ty ku lar nych in te re sów.

Tsunami sporów przed nami 
czy raczej już nad nami?

Tomasz
LATAWIEC
Członek Zarządu SIDiR



Sza now ni Pań stwo,
Sto wa rzy sze nie SI DiR wy łącz ny re pre zen tant FI DIC w Pol sce ma za szczyt

za pro sić Pań stwa do wzię cia udzia łu w nowyn cy klu szko leń otwar tych 

po świę co nych pro ble ma ty ce FI DIC:

HAR MO NO GRAM  SZKO LEŃ

� 24–25.02.2010 r.: „Za rzą dza nie Budową według 

Warunków Kon trak to wych FI DIC””

� 24–25.03.2010 r.:   „Za rzą dza nie Projektami budowlanymi 
w realizacji inwestycji celu publicznego”

Szko le nia od bę dą się w go dzi nach 10.00–16.00 i dru gie go dnia 9.00–15.00 w Do mu Tech ni ka NOT

przy uli cy Czac kie go 3/5 w War sza wie. Koszt szko le nia: 1000 zło tych od oso by.

Koszt szko leń obej mu je:
l Ma te ria ły dy dak tycz ne

l Re je stro wa ne w SI DiR za świad cze nie o od by ciu szko le nia

l Cie płe po sił ki

l Prze rwy ka wo we

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

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

Na si wy kła dow cy są mię dzy na ro do wy mi eks per ta mi

i kon sul tan ta mi FI DIC ma ją ta kże bo ga tą prak ty kę tre ner ską i pe da go gicz ną.

Nr ewi den cyj ny w re je strze in sty tu cji

szko le nio wych: 2.14.00002/2009

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

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

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

Za rząd SI DiR

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

i Rze czo znaw ców
(SIDiR) 

ul. Trębacka 4

00-074 War sza wa

tel./fax: +48 022 826 16 72

tel./fax:+48 022 826 56 49 

www.sidir.pl

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

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


