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FIDIC FIDIKIEM 
A PRAWO MUSI BYĆ 
PO NASZEJ STRONIE



Szanowne Koleżanki i Koledzy!
Już pierwszy rzut oka na nowy layout Biu-
letynu sugeruje zmiany. Tak zmieniło się 
trochę …

Po pierwsze Pierwszy i Najlepszy Redaktor 
Naczelny -  Zbyszek Boczek podjął decyzję 
o rezygnacji z pełnienia funkcji Redaktora 
Naczelnego naszego Biuletynu. To duża 
strata, ponieważ Zbyszek nie tylko był po-
mysłodawcą i tak naprawdę Twórcą sukce-
su Biuletynu, ale także od samego począt-
ku dbał o wysoki poziom merytoryczny i 
edytorski naszego wydawnictwa – o tym 
nie muszę chyba nikogo przekonywać, bo 
„wszyscy” to wiedzą. Ale nie wszyscy wie-
dzą, że Zbyszek był Wyjątkowym Nauczy-
cielem dla tych z nas, którzy mieli odwagę 
pisać coś do Biuletynu – my wiemy ile wy-
siłku i czasu zabierało mu wpajanie zasad 
pisowni, gramatyki czy wreszcie ile czasu 
poświęcał na dyskusje z autorami na mery-
toryczne tematy opisywane w artykułach.

Tak, dzięki Zbyszkowi wielu z nas nabrało 
doświadczenia i specyficznej, unikatowej 
wiedzy związanej z Warunkami Kontrak-
towymi FIDIC realizowanymi w stale zmie-
niających się ramach prawnych naszego 
kraju.

Za to wszystko dziękuję Ci Zbyszku w 
imieniu nas wszystkich – członków Sto-
warzyszenia Inżynierów Doradców i Rze-
czoznawców, ale także pewnie i wielu in-
nych, którzy z Twoich artykułów czerpali 
prawdziwą i przydatną wiedzę.

Co teraz będzie z Biuletynem? No cóż, ła-
two nie będzie. Ale nowy Komitet Redak-
cyjny, w skład którego wchodzą: mec. To-
masz Darowski, inż. Tomasz Latawiec, mgr 
inż. Tamara Małasiewicz, inż. Grzegorz Pi-
skorz, mec. Tomasz Skoczyński, mec. Mar-
cin Skromak nie zamierza roztrwonić do-
robku Zbyszka i dotychczasowych autorów 
publikujących w Biuletynie.

Liczymy oczywiście na wsparcie i rzeczy-
wisty wkład wszystkich, którzy tylko mają 
ochotę współtworzyć Biuletyn. Czy nam 
się to uda – zależy tylko od nas samych. 
Wierzę, że tak, bo jak nie my to kto, żeby 
powtórzyć słowa piosenki…

A co innego ważnego dzieje się w naszym 
środowisku?

Wydawało się, że z największymi zamawia-
jącymi publicznymi sprawy idą w dobrym 
kierunku. Ale niestety cały czas z rynku 
docierają do nas informacje o niezrozu-
miałych działaniach zamawiających maj-
strujących w Warunkach Kontraktowych 
FIDIC, o kolejnych Inżynierach, którzy w 
sobie tylko znany sposób interpretują za-
pisy kontraktów  nie szanując przy tym za-
sad i „ducha” FIDIC, o sprawach w sądach 
toczących się tylko i wyłącznie z powodu 
tego, że strony nie rozumieją na czym po-
lega współpraca, balans i rola poszczegól-
nych uczestników procesu inwestycyjnego. 
Tak więc nasza ciężka praca polegająca na 
„niesieniu kaganka oświaty” nie przynosi 
spodziewanych efektów. Droga do świa-
domości uczestników rynku inwestycji bu-
dowlanych wydłuża się w nieskończoność a 
kaganek coraz cięższy …

Skoro zatem na poważnie nie wychodzi, 
to może śmiechem prędzej dotrzemy do 
świadomości tych, którzy mają wpływ na to 
jak wyglądają nasze kontrakty FIDIC i jak są 
realizowane.

Dlatego podjęliśmy decyzję, by wskazywać 
przykłady trochę śmieszne, trochę gro-
teskowe, trochę groźne – może poprzez 
śmiech szybciej osiągniemy cel, którym jest 
zrozumienie dla idei nowoczesnego kon-
sultingu inżynierskiego.

Mamy zamiar wręczać Statuetki „Strapio-
nego Konsultanta”, zgodnie z Regulami-
nem, z którym możecie się zapoznać na 
łamach niniejszego wydania Biuletynu. Li-
czę na Wasz wkład we wskazywaniu kan-
dydatów do wyróżnienia Statuetką oraz na 
rozpropagowanie tej idei wśród szerokiego 
grona nie tylko członków SIDiR. Wręczanie 
Statuetek „Strapionego Konsultanta” odby-
wać się będzie corocznie podczas uroczy-
stej kolacji w trakcie Konferencji Arbitrażo-
wej organizowanej przez Sąd Arbitrażowy 
przy Stowarzyszeniu Inżynierów Dorad-
ców i Rzeczoznawców w Warszawie, przy 
czym pierwsze inauguracyjne ogłoszenie 
wyników Konkursu i wręczenie Statuetek 
„Strapionego Konsultanta” odbędzie się w 
dniu 23 listopada 2017 r. w trakcie uroczy-
stej kolacji podczas 4. edycji Konferencji 
Arbitrażowej organizowanej przez Sąd Ar-
bitrażowy przy Stowarzyszeniu Inżynierów 
Doradców i Rzeczoznawców w Warszawie. 
Oczywiście zamierzamy też nagradzać wy-
różniających się uczestników rynku inwe-
stycji celu publicznych. Znane są bowiem 
przykłady zamawiających, którzy rzetelnie 
podchodzą do podziału ryzyk, do swojej 
odpowiedzialności za osiągnięcie celu – 
czyli ukończenia inwestycji, którzy po pro-
stu chcą działać sprawnie i na zasadach fair 
wobec drugiej strony. O takich właśnie za-
sadach mamy zamiar dużo mówić podczas 
naszej Konferencji.

Tak więc – do zobaczenia na Konferencji!
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HTTP://KONFERENCJA.SIDIR.PL

23-24.11.2017
WARSZAWA

Stowarzyszenie Inżynierów 
Doradców i Rzeczoznawców

ORGANIZATOR

ARBITRAŻ • SPORY • MEDIACJA 
W BUDOWNICTWIE

http://konferencja.sidir.pl/
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zmiany w sposobie rozstrzygania 
sporów w kontraktach GDDKiA

Po wielu dniach trudnych, ale owocnych dyskusji udało się przekonać przedstawicieli GDDKiA do wprowadze-
nia istotnych zmian w stosowanych w przetargach GDDKiA wzorcach. Nie będę ukrywał, że główny ciężar 
przekonywania spadł na mnie oraz na Michała Skorupskiego. Oczywiście zmiany we wzorcowych umowach 

nie są jeszcze tak daleko idące jakbyśmy sobie tego życzyli, ale warte odnotowania. Mam nadzieję, że w niedługim 
czasie uda nam się doprowadzić do kolejnych kompromisów, i wtedy to już będzie prawdziwy sukces strony spo-
łecznej, a w głównej mierze naszego środowiska – Inżynierów Konsultantów.

W niniejszym artykule nie będę omawiał 
wszystkich wprowadzonych zmian – sku-
pię się tylko na kwestii rozstrzygania spo-
rów, a w zasadzie na kwestii właściwości 
sądu, bowiem moim zdaniem jedną z naj-
istotniejszych zmian jaką udało się wpro-
wadzić jest kwestia rozstrzygania sporów 
na drodze kierowania ich w pierwszej ko-
lejności do Komisji Rozjemczych, a w dru-
giej do sądów arbitrażowych. Czyli tak jak 
FIDIC to „od zawsze” promował. O tym, że 
jest to jedna ze „złotych zasada FIDIC” mo-
żecie Państwo poczytać w artykule dr Ra-
fała Morka w dalszej części Biuletynu.       

Ale do rzeczy - nawiązując do korzyst-
nej zmiany odnośnie zasad rozstrzygania 
sporów w kontraktach realizowanych dla 
zamawiającego – Generalnego Dyrektora 
Dróg Krajowych i Autostrad pragnę wska-
zać na korzyści płynące dla Stron z takiego 
podejścia do kwestii rozstrzygania poten-
cjalnych sporów przez sądy arbitrażowe. O 
Komisjach Rozjemczych w tym artykule nie 
piszę świadomie – to temat bardzo szeroki, 
który zostanie przez różnych autorów po-
ruszony w kolejnym wydaniu Biuletynu.

W aktualnych kontraktach GDDKiA to Wy-
konawca na etapie oferty ma wskazać sąd 
właściwy do rozstrzygania sporów w da-
nym Kontrakcie poprzez wybranie jedne-
go z 4. (czterech) zaproponowanych przez 
Zamawiającego sądów. Wybór Wykonawcy 
dokonany w formularzu oferty jest następ-
nie bezwarunkowo potwierdzony przez 
Zamawiającego w Kontrakcie.

Czym jest sąd arbitrażowy zwanym za-
miennie polubownym? Jest sądem nie-
państwowym, powołanym przez Strony do 
rozstrzygnięcia ich sporu, którego wyrok 
ma moc prawną wyroku sądu państwowe-
go (powszechnego).

A spory w realizacji inwestycji budowlanych 
występują często i najczęściej ich rozstrzy-
gania w sądach powszechnych trwa latami 
z uwagi na sformalizowane procedury po-
stępowania przed tymi sądami. Rozstrzy-
ganie sporów przed sądami powszechnymi 

jest od lat tak zakorzenione w mentalności 
Stron umów o inwestycje budowlane, że 
nie posiadają nawet wiedzy na czym po-
lega europejski i światowy arbitraż. Dość 
powszechne występuje przekonanie, że i 
tak po rozstrzygnięciu przed sądem arbi-
trażowym, pozostanie droga sądownictwa 
powszechnego. Nic bardziej mylnego! 

Arbitraż polega na tym, że zwaśnione stro-
ny zgodnie wskazują sąd arbitrażowy, który 
ma wydać wyrok rozstrzygający ich spór. 
Zważywszy, że arbitraż opiera się na oso-
bistym autorytecie wybranych arbitrów 
lub nieformalnym autorytecie sądu arbi-
trażowego, do którego strony zwracają się 
o zorganizowanie rozstrzygnięcia sporu 
przez arbitrów, a nie na publicznej władzy 
sądzenia, można bez wnikliwej historycznej 
analizy założyć, że jest to instytucja starsza 
niż państwo i sądownictwo państwowe.

Międzynarodowy arbitraż odgrywa już od 
blisko stu lat bardzo istotną rolę jako dzie-
dzina działalności praktycznej i przed-
miot międzynarodowej i krajowej regu-
lacji prawnej. Reforma polskiego prawa 
arbitrażowego, przeprowadzona w 2005 
r., skorzystała w bardzo dużym stopniu z 
międzynarodowego dorobku teoretycz-
nego i praktycznego w tej dziedzinie i jed-
nocześnie zrezygnowała z potraktowania 
międzynarodowego arbitrażu handlowego 
jako wyodrębnionego przedmiotu regulacji.

Legalność arbitrażu, na mocy art. 87 ust. 1. 
Konstytucji, wynika z ustawy kodeksu po-
stępowania cywilnego, który tym samym 
przesądza o legalności arbitrażu i rozstrzy-
ganiu sporów przez sądy arbitrażowe (nie-
państwowe). Z tego też punktu widzenia 
ustawa przewiduje możliwość powierzenia 
przez Strony rozpoznania i rozstrzygnięcia 
ich sprawy sądowi arbitrażowemu. Działal-
ność sądownictwa arbitrażowego nie sta-
nowi wyjątku od zasady sądowego wymia-
ru sprawiedliwości ani jej przełamania i nie 
może być zakwestionowana.

Poddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądu 
arbitrażowego można przy tym postrzegać 

w kategoriach korzystania przez strony z 
przysługującej im autonomii co do realiza-
cji praw prywatnych, dochodzonych zwy-
kle na drodze postępowania przed sądem 
powszechnym. Jeżeli strona może w ogóle 
zrezygnować z dochodzenia przed sądem 
powszechnym ochrony swoich praw w 
konkretnej sprawie, tzn. nie inicjować po-
stępowania, to może również zdecydować 
się na to, aby ochrony tej dochodzić przed 
sądem arbitrażowym, a nie sądem pań-
stwowym.

Zalety sądownictwa arbitrażowego (polu-
bownego):

1. Wyrok sądu arbitrażowego lub ugoda 
przed nim zawarta mają moc prawną 
na równi z wyrokiem sądu powszech-
nego lub ugodą zawartą przed sądem 
powszechnym. O uznaniu albo stwier-
dzeniu wykonalności wyroku sądu arbi-
trażowego lub ugody przed tym sądem 
zawartej orzeka sąd apelacyjny na wnio-
sek strony. Sąd apelacyjny stwierdza 
wykonalność wyroku sądu arbitrażowe-
go lub ugody przed nim zawartej, nada-
jących się do wykonania w drodze egze-
kucji, nadając im klauzulę wykonalności. 
Wyrok sądu arbitrażowego lub ugoda 
przed nim zawarta, których wykonal-
ność została stwierdzona, są tytułami 
wykonawczymi.

2. Miejsce postępowania przed sądem ar-
bitrażowym wskazują strony.

3. Strony mogą poddać pod rozstrzygnię-
cie sądu arbitrażowego spory o prawa 
majątkowe lub spory o prawa niemająt-
kowe - mogące być przedmiotem ugody 
sądowej, z wyjątkiem spraw o alimenty.

4. Poddanie sporu pod rozstrzygnięcie 
sądu arbitrażowego wymaga umowy 
stron na piśmie tzw. zapis na sąd arbi-
trażowy np. w umowie o roboty budow-
lane, w której należy wskazać przedmiot 
sporu lub stosunek prawny, z którego 
spór wyniknął lub może wyniknąć (za-
pis na sąd arbitrażowy - arbitrażowy). 

Tomasz Latawiec
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Przykładowo: „Wszelkie spory wynika-
jące z niniejszej umowy lub w związku 
z nią będą rozstrzygane przez Sąd Ar-
bitrażowy przy Stowarzyszeniu Inży-
nierów Doradców i Rzeczoznawców w 
Warszawie zgodnie z Regulaminem tego 
Sądu obowiązującym w dniu wszczęcia 
postępowania” lub alternatywnie „ …w 
dniu zawarcia umowy i zapisu na sąd 
arbitrażowy”.

5. Spór można poddać rozstrzygnięciu 
przez sąd arbitrażowy również w do-
wolnym momencie jeżeli strony poro-
zumieją się w tym celu i zawrą stosowną 
umowę na piśmie o poddaniu sporu pod 
rozstrzygnięcie wskazanego sądu arbi-
trażowego tzw. arbitraż ad hoc.

6. Strony mogą uzgodnić zasady i sposób 
postępowania przed sądem arbitrażo-
wym. Sąd arbitrażowy nie jest związany 
przepisami o postępowaniu przed są-
dem powszechnym.

7. Sąd arbitrażowy może przeprowadzić 
dowód z przesłuchania świadków, z do-
kumentów, oględzin, a także uznać inne 
konieczne dowody, nie może jednak 
stosować środków przymusu.

8. Strony mogą w umowie określić liczbę 
sędziów sądu arbitrażowego (arbitrów), 
a w przypadku braku takiego określenia 
powołuje się sąd arbitrażowy w składzie 
trzech arbitrów (po jednym arbitrze 
wskazują strony a przewodniczącego 
wskazują wybrani arbitrzy).

9. Arbitrem może być osoba fizyczna bez 
względu na obywatelstwo, mająca peł-
ną zdolność do czynności prawnych. 
Arbitrem nie może być sędzia państwo-
wy, ale nie dotyczy to sędziów w stanie 
spoczynku. Osoba powołana na arbitra 
składa na piśmie każdej ze stron i pozo-
stałym arbitrom oświadczenie o swojej 
bezstronności i niezależności, oraz nie-
zwłocznie ujawnia stronom wszystkie 
okoliczności, które mogłyby wzbudzić 
wątpliwości co do jej bezstronności lub 
niezależności.

10. Sąd arbitrażowy rozstrzyga spór według 

prawa właściwego dla danego stosunku, 
a gdy strony go do tego wyraźnie upo-
ważniły - według ogólnych zasad prawa 
lub zasad słuszności. W każdym jednak 
przypadku sąd arbitrażowy bierze pod 
uwagę postanowienia umowy oraz usta-
lone zwyczaje mające zastosowanie do 
danego stosunku prawnego.

11. Jeżeli strony zawarły ugodę przed są-
dem arbitrażowym, sąd arbitrażowy 
umarza postępowanie. Na wniosek 
stron sąd arbitrażowy może nadać ugo-
dzie formę wyroku.

12. Wyrok sądu arbitrażowego wydany w 
Rzeczypospolitej Polskiej może zostać 
uchylony przez sąd powszechny wy-
łącznie w postępowaniu wszczętym na 
skutek wniesienia skargi o jego uchy-
lenie przez stronę postępowania, m. 
in. jeżeli strona w postępowaniu przed 
sądem arbitrażowym lub w inny spo-
sób była pozbawiona możności obrony 
swoich praw, wyrok sądu arbitrażowe-
go dotyczy sporu nieobjętego zapisem 
na sąd arbitrażowy lub wykracza poza 
zakres takiego zapisu, wyrok sądu ar-
bitrażowego jest sprzeczny z podsta-
wowymi zasadami porządku prawnego 
Rzeczypospolitej Polskiej tzw. klauzula 
porządku publicznego.

Wracając do możliwości wskazywania 
właściwego sądu arbitrażowego w kon-
traktach GDDKiA przez Wykonawców, w 
tym możliwości wskazania Sądu Arbitra-
żowego przy Stowarzyszeniu Inżynierów 
Doradców i Rzeczoznawców w Warszawie, 
pragnę przedstawić zalety wynikające z 
takiego wskazania. 

Istotnym elementem w przypadku roz-
strzygania sporów przez sądownictwo 
arbitrażowe (polubowne) są regulaminy 
sądów arbitrażowych, i tak w przypadku 
Sądu Arbitrażowego przy Stowarzysze-
niu Inżynierów Doradców i Rzeczoznaw-
ców (SIDiR) w Warszawie, Regulamin tego 
Sądu zobowiązuje zespół orzekający po-
wołany do wydania wyroku, by spór roz-
strzygnął w terminie nie dłuższym niż 9 
miesięcy, co powoduje, że postępowanie 
przed tym sądem musi przebiegać spraw-

nie przy poszanowaniu prawa do przed-
stawienia swoich racji i dowodów przez 
strony postępowania arbitrażowego. 

Ze względu na to że kontrakty GDDKiA 
realizowane są w oparciu o Warunki Kon-
traktowe FIDIC oraz to że SIDiR jest jedy-
ną krajową organizacją FIDIC, stwierdzić 
można, że Sąd Arbitrażowy przy SIDiR 
jest dedykowany do rozstrzygania sporów 
„budowlanych” realizowanych w oparciu 
o wskazane Warunki FIDIC. Podkreślenia 
wymaga też to, że na liście Arbitrów Sądu 
Arbitrażowego przy SIDiR występują za-
równo prawnicy jak i inżynierowie konsul-
tanci oraz inni profesjonaliści w realizacji 
inwestycji budowlanych, co daje gwarancję 
skutecznego, sprawnego i sprawiedliwego 
wydawania wyroków.

Z tego też powodu namawiam szerokie 
grono wykonawców do wskazywania w 
Waszych ofertach Sądu Arbitrażowego 
przy Stowarzyszeniu Inżynierów Dorad-
ców i Rzeczoznawców w Warszawie jako 
właściwego do rozstrzygania sporów po-
wstałych w trakcie realizacji Waszych Kon-
traktów realizowanych na rzecz GDDKiA.

P.s. Nie wiem jak długo we wzorcowych 
umowach GDDKiA takie jak opisane za-
sady rozstrzygania sporów się utrzymają, 
bowiem jak się nieoficjalnie dowiedziałem, 
Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej 
Polskiej bardzo krytycznie się w tej sprawie 
wypowiedziała, przy czym jako jeden z ar-
gumentów przywołuje to, że sądy arbitra-
żowe „są drogie”. Moje pytanie  - dla kogo 
są drogie? I co jest „drogie” – wpis sądowy, 
koszty całego postępowania, koszty eks-
pertyz i opinii biegłych, koszty zastępstwa 
procesowego w postępowaniach trwają-
cych niekiedy ponad 12 lat, …  Nie wspomi-
nając o tym, że Komisje Rozjemcze bardzo 
kolegom z Prokuratorii ciążą. Ech, a mogło 
być tak pięknie.  

SKUTECZNE I EFEKTYWNE WSPIERANIE ZAMAWIAJĄCYCH 
NA KAŻDYM ETAPIE REALIZACJI INWESTYCJI

OPRACOWYWANIE KOMPLETNYCH SIWZ, W TYM INSTRUKCJI DLA 
WYKONAWCÓW, ISTOTNYCH ELEMENTÓW UMOWY, OPISÓW 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W KAŻDYM MODELU REALIZACJI 
INWESTYCJI
DORADZTWO W ZAKRESIE RYZYK ZAMAWIAJĄCEGO I POSTĘPU 
ROBÓT

WSPÓŁPRACA Z WYKONAWCAMI W ZAKRESIE WSPARCIA 
EKSPERCKIEGO

STRATEGIE REALIZACJI KONTRAKTÓW
RYZYKA KONTRAKTOWE I ICH MINIMALIZOWANIE
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Miłe złego początki

Przygotowywanie inwestycji to radosny czas planowania oddziałujący na wyobraźnię wszystkich 
zainteresowanych. Konsekwencji naszych działań najczęściej nie wyobrażamy sobie i, mówiąc szczerze, nie 
przejmujemy się nimi, ponieważ weryfikacja naszych poczynań jest odległa w czasie.

Jak to możliwe, że wiele inwestycji w świecie jest najczęściej dwukrotnie dłużej przygotowywana niż realizowana 
(przykładem chociażby wiele odcinków londyńskiego metra – sześć lat badań i projektowania a potem trzy lata 
realizacji). U nas zwykle proporcje są dokładnie odwrotne. Czy my jesteśmy tacy genialni, czy oni tacy gnuśni?

Oczekiwania inwestora.
Zarówno inwestorzy publiczni, jak i pry-
watni, mają tendencję do wywierania naci-
sku lub wymuszania możliwie najkrótszych 
terminów przygotowania, projektowania i 
realizacji inwestycji. Nawet doświadczeni 
managerowie potrafią narzucać terminy 
nierealne, a już na pewno niekorzystne ze 
względu na końcowy efekt. Przyczyny skła-
niające do pośpiechu są różne: 
• ambicjonalne – kilkakrotnie obser-

wowałem decydentów zarówno w 
inwestycjach prywatnych, jak i pu-
blicznych, podejmujących decyzje z 
pobudek nieracjonalnych z różnym 
skutkiem; 

• polityczne – kadencyjność zarówno 
samorządów jak i władz z polityczne-
go nadania ma istotny wpływ na nie-
które decyzje. Nic tak nie wpływa na 
podniesienie oceny decydentów jak 
huczne otwarcie nowej drogi, szkoły 
czy żłobka;

• finansowe – terminy narzucone przez 
warunki dofinansowania unijnego lub 
z innych źródeł, warunki kredytowa-
nia i oczywiście dążenie do szybkiego 
uzyskiwania przychodu lub podatku 
od inwestycji komercyjnych.

Pozytywne skutki zapewnienia projektan-
tom potrzebnego do spokojnego projekto-
wania czasu są widoczne gołym okiem i nie 
wymagają uzasadnienia. Skutki negatywne 
są zazwyczaj trudne do oceny. Inżyniero-
wie pracujący w budownictwie obserwują 
niską jakość prac przygotowawczych w 
postaci skąpych lub nieaktualnych badań 
gruntowych oraz szybko i niestarannie 
przygotowanych studiów wykonalności. 
Kolejnym problemem jest jakość prac pro-
jektowych zarówno na etapie przygoto-
wania inwestycji (studia koncepcyjne do 
PFU), jak i projektowania. 

W inwestycjach prywatnych nacisk na 
skrócenie czasu projektowania jest dość 
częstym zjawiskiem, natomiast pogoń za 
tanim projektantem rzadko spotykana. 
Prywatny inwestor wie, że jakość projektu 
przekłada się na czas ukończenia obiektu i 
jego budżet.
Inwestorzy publiczni, nawet jeśli posiadają 
taką wiedzę, zazwyczaj nie mają determi-
nacji w jej obronie przed decydentami wyż-
szego szczebla, a szczególnie przed przed-
stawicielami jednostek kontrolujących. 
Wiadomym jest, że każdy kontroler chcąc 
się wykazać szuka powodów do krytycznej 
oceny kontrolowanego. Pozytywna ocena 
może podważyć jego/jej kwalifikacje lub 
bezstronność, co skutkuje brakiem awan-
sowania.

Doskonałym zobrazowaniem zależności 
kosztów realizacji od nakładów na pra-
ce projektowe i przygotowawcze jest za-
mieszczony wykres z Katalogu Standardów 
Realizacji Inwestycji Infrastrukturalnych 
(2013), wydanego przez Związek Pracodaw-
ców Branży Infrastruktury / Konfederację 
Lewiatan. 
Widać z niego jak zwiększenie nakładów 
finansowych na etapie prac przygoto-
wawczych, w tym oczywiście prac projek-
towych, powoduje znaczące zwiększenie 
szans na ukończenie inwestycji z niewiel-
kim opóźnieniem w stosunku do założeń i 
skromnym przekroczeniem budżetu.
Podobny wykres można zbudować dla za-
leżności czasu przeznaczonego na prace 
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przygotowawcze i projektowe oraz czasu 
wykonania Robót i ich kosztu.
Oszczędzanie na etapie przygotowaw-
czym jest zdecydowanie nieracjonalne. 
Teoretycznie nieograniczone zwiększanie 
nakładów na prace projektowe będzie pro-
wadziło do redukcji kosztu budowy niemal 
do zera, co byłoby wnioskiem absurdalnym. 
To są oczywiście dywagacje czysto teore-
tyczne, ale powodują pytanie o górny próg 
uzasadnionych kosztów projektowania. Nie 
ma na to jednoznacznej odpowiedzi. Należy 
odwołać się do przykładów podobnych re-
alizacji, doświadczenia i zdrowego rozsąd-
ku, biorąc pod uwagę skalę przedsięwzię-
cia, jego skomplikowanie i typowe/niety-
powe okoliczności oraz uwarunkowania.
Wybór modelu realizacji.
Kiedy zawalił się fragment budowanego 
właśnie tunelu II linii metra w Warszawie 
pewien emerytowany ekspert wmawiał mi, 
że powodem katastrofy jest zastosowanie 
„Żółtego”, a nie „Czerwonego” FIDIC-a. Co 
ma piernik do wiatraka? 
Otóż wybór modelu kontraktu nie ma 
bezpośredniego wpływu na dopuszczenie 
do tej niewielkiej, na szczęście, katastrofy 
budowlanej. Okolicznością, która zapewne 
miała znaczenie było zaoszczędzenie na 
badaniach gruntowych i poskąpienie pie-
niędzy na nowoczesne technologie bada-
nia gruntu w trakcie wiercenia tunelu (np. 
systemy firmy Soldata obecnie Sixense  lub 
innego producenta). Zamawiający za radą 
projektanta powinien wymóc (na etapie 
przetargu) na wykonawcy zastosowanie 
nowoczesnych technik i technologii badań 
gruntu przed i w trakcie realizacji budowy. 
Nie są to działania tanie, ale jak widać na 
przytoczonym przypadku w rozliczeniu fi-
nalnym się opłacają.
• FIDIC czy inne formy umowy.
W mojej ocenie praktycznie nie ma alter-
natywy dla Warunków Kontraktowych FI-
DIC. W świecie funkcjonują m.in. standardy 
brytyjskie ACE (Assocciation of Consulting 
Engineers), amerykańskie AIA (American 
Institute of Architects), czy niemieckie za-
warte w normach VoB, ale są przynajmniej 
dwa powody przewagi kontraktów FIDIC. 
Po pierwsze, prawie wszystkie średnie i 
duże inwestycje w Polsce, zarówno pu-
bliczne jak i prywatne, są realizowane na 
bazie kontraktów FIDIC, co skutkuje co-
raz bardziej powszechną znajomością tych 
standardów. Po drugie, wszystkie przetargi 
publiczne podlegają Prawu zamówień pu-
blicznych. Zastosowanie innego standardu 
niż FIDIC wywoła natychmiastowy protest 
uczestników kontraktu z powodu prefero-
wania oferentów pochodzących z kraju, z 
którego pochodzą dane standardy. 
Jest jeszcze inny powód, dla którego jest 
wybierany kontrakt FIDIC. Jak wiele lat 
temu zauważył Zbigniew Błaziak „Warunki 
Kontraktowe FIDIC jest to algorytm bu-
dowy zapisany w formie umowy”. Innymi 
słowy, jest to narzucony model zarządza-
nia budową, w tym zarządzania ryzykiem, 
a więc gotowa instrukcja obsługi. Przy 
braku własnych doświadczeń na tym polu 
wystarczy, aby osoba pełniąca obowiązki 

Inżyniera przestrzegała wymagań kontrak-
towych, a szanse powodzenia inwestycji 
znakomicie wzrosną.
Co innego wybór umowy o roboty budow-
lane na podstawie Kodeksu Cywilnego. 
Oczywiście jest to możliwe. Umowa taka 
może być wręcz prosta i lakoniczna. Sam 
takie kiedyś pisałem i z dobrym skutkiem 
zrealizowałem. W umowę taką zaczynamy 
się wczytywać, gdy pojawiają się problemy, 
a wtedy jest już za późno. 
Istnieją grupy doświadczonych inżynierów, 
którzy rozpaczliwie bronią się przed kon-
traktem FIDIC, ponieważ dotychczas nie 
mieli z nim do czynienia. Zamiast spróbo-
wać i się nauczyć, wolą „po staremu”. Zwy-
kle pierwotne umowy o roboty budowlane 
na podstawie Kodeksu Cywilnego są ewi-
dentnie słabe, a kolejne poprawione pro-
pozycje dalekie od przyzwoitego standar-
du. Do umów o roboty budowlane, zdefi-
niowanych w art. 647 k.c., coraz częściej są 
wprowadzane elementy z kontraktu FIDIC. 
Często autorzy tych umów wprowadzają 
określenie „Inżynier” i przypisują mu frag-
menty uprawnień i obowiązków należnych 
w oryginalnym kontrakcie FIDIC i/lub za-
kres obowiązków nadzoru inwestorskiego. 
Mieszanie pojęć z różnych modeli zarzą-
dzania jest bez sensu. Określenie Inżynier 
jest zdefiniowane w klauzuli 1.1 WK FIDIC 
i konsekwentnie są mu przypisane okre-
ślone prerogatywy. Co więcej, w nowszych 
modelach oraz w przyszłych edycjach WK 
FIDIC nazwa Inżynier nie jest stosowana. 
W kontrakcie cywilno-prawnym można i 
należy opisać jednoznacznie uprawnienia 
i zakres odpowiedzialności projekt-mana-
gera (PM) oraz nadzoru inwestorskiego.
• A jeśli FIDIC, to który?
Warunki Kontraktowe dla Budowy – FIDIC 
„Czerwony”. Według tych warunków pro-
jekt wykonawczy inwestycji dostarcza In-
westor, a Wykonawca go realizuje. Wyko-
nawca odpowiada za wykonanie inwestycji 
zgodnie z projektem, a Inwestor odpowia-
da za osiągnięcie zakładanego efektu.
Warunki Kontraktowe dla Urządzeń oraz 
Projektowania i Budowy – FIDIC „Żółty”. 
Według tych warunków Wykonawca ma 
zaprojektować i wykonać inwestycję, czy-
li odpowiada za osiągnięcie zakładanego 
efektu.

Tak w olbrzymim uproszczeniu można 
przedstawić różnicę między FIDIC-iem 
„Żółtym” a „Czerwonym”. W bibliotece FI-
DIC można znaleźć wiele innych, mniej po-
pularnych wzorów warunków kontrakto-
wych - o jednym z nich wspomnę później.
Wybierając wzór umowy, czyli tak napraw-
dę model realizacji inwestycji, nie należy 
przywiązywać się do sposobu jej rozlicza-
nia. Teoretycznie w FIDIC-u „Czerwonym” 
przyjęto rozliczanie obmiarowe. W prak-
tyce można zastosować cenę „ryczałto-
wą” – tak zostały zrealizowane niektóre 
warszawskie inwestycje, np. Hotel Mar-
riott, Hotel Hyatt, Port Lotniczy I i II i Zło-
te Tarasy.  Natomiast w FIDIC-u „Żółtym” 
nie stosuje się rozliczania obmiarowego z 
oczywistych powodów.
Zalety i wady obu modeli szerzej omawiam 
na wykładach, natomiast w tym artykule 
ograniczę się do kwestii cyklu realizacji. 
Ponownie przytoczę wykres z w.w. Katalo-
gu Standardów Realizacji Inwestycji Infra-
strukturalnych (2013).
Na wykresie pokazano, że pełny cykl reali-
zacji inwestycji w obu modelach (WK FIDIC 
„Żółty” i „Czerwony”) jest w zasadzie taki 
sam. Inwestor potrzebuje czasu na opra-
cowanie dokumentacji projektowej, a w 
nagrodę otrzymuję ofertę na krótszy czas 
budowy od wykonawcy.  Logicznym jest, że 
czas potrzebny na realizację wydłuża się, 
jeśli Wykonawcy powierzamy projektowa-
nie. 
Wybór modelu zależy od kilku czynników:
1. Czy inwestor ma szansę na uzyskanie 

dobrego projektu? 
2. Wybór dobrego projektanta jest oczy-

wiście możliwy, ale do tego potrzebna 
jest wiedza lub odpowiedni konsul-
tant, który tak sformułuje wymagania 
przetargowe, że trafnie określą wy-
magania zarówno wobec przedmiotu 
projektu jak i jego wykonawcy. Wbrew 
pozorom nie jest to takie proste, ale 
możliwe nawet pod rygorami Prawa 
zamówień publicznych! 

3. Czy inwestor może, mając na uwadze 
uwarunkowania polityczne, ekono-
miczne i inne, pozwolić sobie na od-
sunięcie w czasie terminu rozpoczę-
cie budowy? 

świadectwo 
przejęcia

identyfikacja

FAZY CYKLU PROJEKTU

opracowanie:
- dla DB: PFU
- dla DBB: p.b. + p.w.
- studium wykonalności

decyzja o finansowaniu 
dla DB

decyzja o finansowaniu 
dla DBB
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Jak wspominałem wcześniej, cykl wyborów 
samorządowych i politycznych skłania do 
skorelowania terminów realizacji inwesty-
cji z kalendarzami wyborczymi.
Czy dla inwestora ważniejszy jest wpływ na 
efekt końcowy inwestycji? 
Jeśli tak, wówczas oddzielne zlecanie prac 
projektowych jest zasadne. Inwestor ma 
większy wpływ na jakość rozwiązań funk-
cjonalnych i materiałowych. Mniejsze wy-
maganie wobec przedmiotu inwestycji  
i/lub brak fachowego zaplecza skłania do 
powierzenia szeregu decyzji Wykonawcy w 
systemie zaprojektuj i buduj.
Na konferencji poświęconej budowie (oby!)
przyszłej elektrowni atomowej w Polsce, ku 
memu zaskoczeniu okazało się, że oprócz 
dwóch wymienionych modeli kontraktów 
FIDIC dość często stosowane są Warunki 
Kontraktu na realizację EPC / pod-klucz. 
Model taki jest stosowany w kontraktach 
na budowę elektrowni atomowych, spa-
larni odpadów i innych obiektów przemy-
słowych, gdy Wykonawca jest jednocześnie 
dostawcą unikatowej technologii. Mamy w 
Polsce wiele firm oferujących technologie 
na światowym poziomie, o których w kraju 
mało kto słyszał poza kręgiem osób wta-
jemniczonych. Firmy te realizują kontrakty 
pod-klucz.
Sposoby rozliczania Robót.
Jak wspomniałem wcześniej, dla WK FIDIC 
„Czerwony” w praktyce można zastosować 
obie formy rozliczania – obmiarowy lub 
ryczałtowy. Dla WK FIDIC „Żółty” - tylko 
obmiarowy.
Wiele lat temu tłumacząc warunki kontrak-
towe FIDIC z angielskiego na polski po-
pełniliśmy błąd. Wyrażenie lump sum zo-
stało przetłumaczone na „ryczałt”. Jestem 
współwinny, bo sczytywałem tłumaczenie 
przed jego publikacją i nie protestowałem. 
„Roboty” to przedmiot zamówienia, czyli 
to co zostało zakontraktowane. Lump sum 
to cena jaką inwestor (Zamawiający) ma 
zapłacić za wykonanie całości Robót, czyli 
za przedmiot zamówienia. Cena („ryczał-
towa”) może podlegać zmianom zgodnie z 
warunkami kontraktu. „Zmiana” (Variation) 
wg umowy FIDIC nie jest zmianą umowy 
wg art. 144 Pzp.” cytuję za Podręcznikiem 
dla Inwestorów Ministerstwa Rozwoju Re-
gionalnego. Na początku budowy należy 
dokonać rozbicia ceny kontraktu na ele-
menty dogodne do oszacowania wartości 
robót na koniec okresu obliczeniowego, np. 
miesiąca kalendarzowego. Rozbicie propo-
nuje zwyczajowo wykonawca. Jego pierw-
sza propozycja przewiduje astronomiczne 
wartości prac wykonywanych na początku 
budowy i symboliczne euro za prace wyko-
nywane później. Oczywiście takie rozbicie 
nadaje się tylko do odrzucenia przez Inży-
niera. Kolejna propozycja rozbicia zazwy-
czaj odpowiada już realnej wartości robót. 
Robicie ceny kontraktowej potrzebne jest 
do wyceny robót na potrzeby płatności 
miesięcznych oraz do szacowania wartości 
zmian. 
Na budowach, na których pracowałem, in-
spektor nadzoru wraz z kierownikiem ro-
bót szacowali procentowe wykonania prac 
w danej branży na określonym obszarze. 
Oczywiście inspektor trochę zaniżał sza-

cunek, kierownik robót przekonywał do 
wyższej wartości, ale głos decydujący ma 
zawsze inspektor nadzoru. Ten system się 
sprawdzał.
Niektórzy managerowie panicznie boją się 
dopuszczenia jakiejkolwiek uznaniowości 
w decyzji inspektora nadzoru. Moim zda-
niem są to obawy niezasadne. Nawet jeśli 
jeden z inspektorów zawyży o kilka pro-
cent wykonanie prac w jednej branży, to 
w całości budowy nie ma to praktycznego 
znaczenia. Każdy inspektor ma swojego 
przełożonego, który podlega Inżynierowi. 
Każde znaczące zawyżenie wartości robót 
zostanie niezwłocznie dostrzeżone przez 
przełożonych. Inspektor więcej takiego 
błędu nie popełni albo będzie szukał no-
wej pracy. Natomiast świadome zawyżanie 
rozliczeń miesięcznych to przestępstwo 
powodujące konsekwencje prawne wobec 
osób i finansowe wobec firmy konsultin-
gowej pełniącej funkcję Inżyniera. Ponadto 
Zamawiający dysponuje albo powinien dys-
ponować ubezpieczeniem od błędu firmy 
konsultingowej.
Ostrożni, żeby nie napisać bojaźliwi, pro-
ponują robicie ceny kontraktu na elementy, 
które są płatne po ich wykonaniu w cało-
ści. Tak też można, element uznaniowości 
praktycznie zostaje wykluczony.
Słowo „ryczałt” występuje w Kodeksie cy-
wilnym w rozdziale o umowie o dzieło, na-
tomiast nie występuje w rozdziale dotyczą-
cym umów o roboty budowlane. Dlatego 
użycie słowa „ryczałt” powoduje konfuzję 
u wielu prawników próbujących przenieść 
definicję ryczałtu do umowy FIDIC. Z tego 
powodu wspomniałem o niefortunnym tłu-
maczeniu angielskiego lump sum.
Rozliczanie obmiarowe ma swoje wady i 
zalety. Znakomicie zwiększa ilość pracy i 
utrudnia życie nadzorowi inwestorskiemu, 
który co miesiąc musi sprawdzać oblicze-
nia wykonawcy, zwiększa możliwość po-
myłki, ale zmniejsza uznaniowość. Metoda 
ta jest z dobrym skutkiem stosowana przy 
robotach infrastrukturalnych, szczególnie 
liniowych. Ułatwia też rozliczanie zmian, 
szczególnie wprowadzanych dyskretnie.
Jakość robót.
Spotkałem się z opinią dwóch doświadczo-
nych managerów, że rozliczanie obmiaro-
we jest warunkiem uzyskania wymaganej 
jakości. Argumentacja ta była oparta na 
doświadczeniu z bodajże dwóch budów. Na 
jednej - rozliczanej obmiarowo - uzyskano 
dobrą jakość wykonania, a na drugiej - roz-
liczanej ryczałtowo - jakość wykonania była 
niska.
Tak zwany „odbiór” ilościowy zawsze jest 
poprzedzony „odbiorem” jakościowym nie-
zależnie od sposobu tegoż rozliczania.
Dlaczego słowo odbiór jest w cudzysłowie? 
Od lat na budowach funkcjonuje słowo 
„odbiór” w rozumieniu kontroli czy inspek-
cji technicznej jakości wykonanych robót. 
Inspekcja obejmuje zgodność wykonania z 
dokumentacją i specyfikacją, zastosowanie 
dopuszczonych przez Inżyniera materia-
łów i urządzeń, wykonanie zgodne ze sztu-
ką budowlaną, co by to nie miało znaczyć, 
itp. Inspekcja techniczna zwana odbiorem 
nie pociąga za sobą skutków kontrakto-
wych w postaci przejęcia Robót czy ich 

części przez inwestora.  Co więcej, pozy-
tywny wynik inspekcji, czyli dokonanie 
odbioru robót może być anulowane, jeśli 
zostaną ujawnione wady odebranych robót. 
Na budowach, na których kadra kierowni-
cza nie jest polskiego pochodzenia zdarzają 
się dyskusje dotyczące słowa „odbiór”, któ-
re przez obcokrajowców jest traktowane 
jako przejęcie. Z tego powodu na początku 
każdej budowy warto wyraźnie zaznaczyć 
na piśmie znaczenie i konsekwencje poję-
cia „odbiór”.
Wracając do wątku jakości robót warto 
podkreślić, że akceptacja (odbiór) robót 
pod względem jakości jest warunkiem nie-
zbędnym do podjęcia działań w zakresie 
rozliczenia robót pod względem ilości i 
wartości.
W obu systemach rozliczeniowych jako 
roboty wykonane w danym okresie roz-
liczeniowym, są tylko roboty wykonane 
poprawnie. Z tym się wiąże pewne ryzy-
ko. Otóż na budowach infrastrukturalnych 
utarł się niedobry obyczaj zatrzymywania 
wykonawcy sporej części wynagrodzenia 
na poczet ewentualnych wad (usterek), 
które mogły ujść niezauważone lub ujaw-
nią się dopiero po odbiorze. Najczęściej 
inspektorzy nadzoru stosują to „prawem 
kaduka”, niezgodnie z literą kontraktu. 
W WK FIDIC, w klauzuli 14.6 jest wyraź-
nie napisane, że Inżynier potwierdzi do 
wypłaty „kwotę̨, którą Inżynier rzetelnie 
ustala jako należną”. Zatrzymywanie kwot 
na wszelki wypadek jest działaniem nie-
rzetelnym. Nie przekonuje mnie, że jest 
to uzasadnione działanie w interesie Za-
mawiającego. Interes Zamawiającego jest 
wystarczająco chroniony przez kontrakt, 
a w tym przez system zapewnienia jakości 
wykonawcy, procedury kontroli i odbiorów 
robót nadzoru inwestorskiego, a w końcu 
gwarancję wykonania robót złożoną Inży-
nierowi przez Wykonawcę. Więcej, jeśli po 
dokonaniu odbioru i wystawieniu świadec-
twa płatności zostanie ujawniona wada, 
Inżynier będzie miał prawo do obniżenia 
wartości kolejnego świadectwa płatności 
o wartość odpowiadającą wartości wady 
bądź kosztowi jej usunięcia. 
W najlepiej pojętym interesie Zamawiają-
cego jest dobra kondycja finansowa Wy-
konawcy. Terminowe i pełne płacenie wy-
konawcy należnego mu wynagrodzenia 
jest nie tylko kontraktowym i prawnym 
obowiązkiem Zamawiającego, ale po pro-
stu leży w jego dobrze pojętym interesie. 
Nieuzasadnione obstrukcje w płatnościach 
dla Wykonawcy działają na szkodę Zama-
wiającego, prowadząc, w skrajnym przy-
padku, do bankructwa Wykonawcy co jest 
kosztowną klęską Zamawiającego. Upadek 
Wykonawcy skutkuje potrzebą dokonania 
inwentaryzacji budowy, rozpisania no-
wego przetargu i zawarcia nowej umowy 
na nowych, czytaj, droższych warunkach. 
Oprócz straty czasu Inwestor zazwyczaj 
traci gwarancje na roboty wykonane przed 
upadkiem firmy wykonawczej.
Wentyl bezpieczeństwa
Na koniec artykułu zostawiłem kwestię 
niezwykle istotną, a traktowaną po ma-
coszemu. Mam na myśli rozstrzyganie 
sporów. Ideę wprowadzenia do kontraktu 
budowlanego mechanizmu rozstrzygania 
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sporów w trakcie budowy, bez kierowania 
sprawy do sądu, wprowadził tytułem eks-
perymentu Bank Światowy. Eksperyment 
zakończył się sukcesem, co skłoniło Bank 
Światowy a potem FIDIC do wprowadzenia 
zapisów o rozjemstwie do warunków kon-
traktowych. Popularność tej metody roz-
wiązywania kwestii spornych zaowocowała 
powstaniem w USA stowarzyszenia Despu-
te Board Resolution Foundation (DRBF), 
która obecnie jest organizacją światową. 
DRBF poszedł o krok dalej niż FIDIC. O ile 
warunki kontraktowe FIDIC przypisują 
komisji rozjemczej rolę arbitra rozstrzy-
gającego istniejący już spór, o tyle DRBF 
przypisuje członkom komisji rozjemczej 
misję zapobiegania sporom zanim takowe 
powstaną lub nabrzmieją. Na członków 
komisji rozjemczych są wybierane osoby 
o bardzo dużym doświadczeniu praktycz-
nym i stosownym autorytecie. Ich głos do-
radczy lub krytyczny z pozycji niezależne-
go i niezaangażowanego obserwatora czę-
sto jest bezcenny dla spokojnej i efektywnej 
realizacji budowy. Nowa wersja warunków 
kontraktowych FIDIC, przewidziana do wy-
dania być może jeszcze w tym roku, będzie 
przepisywała komisji rozjemczej, na wzór 
poglądów DRBF, prawo i obowiązek zapo-
biegania, w miarę możliwości, powstawa-
niu sporów.
Uczestnicy procesu inwestycyjnego często 
nie dostrzegają roli procedur rozjemczych. 
Po pierwsze jest to wentyl bezpieczeństwa. 
Konflikt na budowie zazwyczaj nie powsta-
je w jednej chwili. Jedna ze stron odkrywa 
problem i zgłasza go drugiej stronie. In-
żynier ma narzędzia do rozwiązani prawie 
każdego problemu, ale potrzebuje do tego 
wiedzy, odwagi i współpracy Zamawia-
jącego. Często niestety brakuję któregoś 
z tych elementów, a najczęściej wszyst-
kich trzech, co powoduje początek sporu. 
Każda ze stron przytacza coraz to nowe 
argumenty i rośnie temperatura konflik-
tu. W takiej atmosferze zaczyna brakować 
woli współpracy w codziennych kwestiach 
nie będących wcześniej spornymi. Strony 
konfliktu zaczynają działać na złość jed-
na drugiej.  Równocześnie spór już dawno 

stał się przedmiotem ambicji decydentów 
po obu stronach. Zamiast toczyć batalię 
na budowie a potem przed sądem, można 
powołać lub skorzystać z istniejącej ko-
misji rozjemczej. Nad kwestiami spornymi 
pochyla się komisja, opada temperatura 
sporu i możliwa jest bieżąca współpraca. 
Komisja w miarę możliwości wydaje decy-
zję akceptowalną przez obie strony. Zdarza 
się, że wydana decyzja nie zadawala jednej 
ze stron sporu, ale zazwyczaj przyjmuje ją, 
traktując jako mniejsze zło. W przeciwnym 
wypadku zawsze może skierować do sądu 
pozew dotyczący tego sporu.
Zdarzają się spory, w których obie strony 
widzą możliwość uzyskania konsensusu, 
ale nie chcą, a częściej nie mogą się do tego 
przyznać. Proszę sobie wyobrazić burmi-
strza lub prezydenta miasta, który zgadza 
się dopłacić kilku milionów złotych wyko-
nawcy, które się mu należą. Radni i wyborcy 
natychmiast zarzucą mu korupcję, układy 
itp. Natomiast jeśli ten sam burmistrz lub 
prezydent wykonuje decyzję komisji roz-
jemczej to nikt do niego nie ma pretensji. 
Czasami Zmawiający i Wykonawca jedno-
cześnie proszą o ratunek. Wykonawca musi 
ogłosić upadłość, bo nie jest w stanie wy-
konać zlecenia w cenie kontraktowej, gdyż 
w międzyczasie wzrosły zarówno ceny ma-
teriałów jak i koszty robocizny. Zamawia-
jący z kolei po upadku Wykonawcy będzie 
miał niedokończoną budowę, będzie mu-
siał ogłosić nowy przetarg, a wybrany nowy 
wykonawca zażyczy sobie oczywiście wyż-
szej ceny. Dla Zamawiającego zazwyczaj 
korzystniej jest dopłacić obecnemu wyko-
nawcy niż wybrać nowego. Decyzja komisji 
rozjemczej może być rozwiązaniem tego 
problemu!
Komisja rozjemcza przydaje się również 
gdy Zmawiający przesadzi z karami umow-
nymi na etapie przygotowania przetargu. 
Przeświadczenie, że drakońskie kary liczo-
ne od pełnej wartości kontraktu zmobilizu-
ją Wykonawcę do terminowego ukończenia 
budowy jest nieuzasadnione. Wykonawca 
zawsze będzie dążył do ukończenia budo-
wy w terminie i zgodnie z budżetem. Po-
wody opóźnień są zwykle takie same: błędy 

zarządzania, braki kadrowe, niedostatecz-
ny park maszynowy, problemy finansowe 
firmy lub czynniki zewnętrzne. Mechanizm 
naliczania kar nie uwzględnia powodów 
opóźnienia. Inżynier może i powinien na 
wcześniejszym etapie budowy uwzględnić 
czynniki zewnętrzne, ale gdy dochodzi już 
do naliczania kary nie ma prawa do jej miar-
kowania, czyli korekty jej wysokości. Jeśli 
Zamawiający jest podmiotem publicznym 
to nie może odstąpić od naliczenia i wy-
egzekwowania kary. Miarkować wysokość 
kary, czyli ją zredukować może komisja 
rozjemcza lub sąd. To jest kolejna sytuacja, 
w której komisja rozjemcza bywa bardzo 
pomocna. W skrajnych wypadkach kara za 
odstąpienie od umowy plus oszczędności 
wynikłe z nie wykonanych robót mogą być 
niższe niż kwoty kar umownych. Oznacza 
to, że Wykonawcy bardziej się opłaci od-
stąpienie od kontraktu niż jego ukończenie 
i zapłacenie kary. W takiej sytuacji decyzja 
Wykonawcy będzie zależała od czynników 
pozaekonomicznych trudnych do przewi-
dzenia dla osoby z poza kierownictwa tej 
firmy.
Największy polski zamawiający - Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - od 
lat była celem krytyki środowiska inży-
nierskiego za wręcz wrogie warunki prze-
targów i kontraktów w stosunku do wyko-
nawcy. Z przyjemnością muszę przyznać, 
że praca kolegów w Komisji Ekspertów 
nie poszła na marne. Zmiany w warunkach 
przetargów i umów GDDKiA przywracają, 
w pewnym stopniu, zachwianą równowagę 
stron. Zmiana, którą dla mnie jest bardzo 
istotną to przywrócenie zapisu na komisją 
rozjemczą. Może będzie lepiej. I tym opty-
mistycznym akcentem pozwolę sobie za-
kończyć ten przydługi wywód.

Krzysztof Woźnicki

Partner Vintage Consuliting 
Przedstawiciel DRBF
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AUTOR
Dr hab. inż. Bohdan Stawiski, absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego 
i Wodnego Politechniki Wrocławskiej o specjalności Teoria Konstrukcji; długoletni 
pracownik tej uczelni. Obecnie jest profesorem PWr. Obszary jego zainteresowań 
naukowych obejmują: badania nieniszczące, szeroko rozumianą problematykę 
jakości w budownictwie oraz budownictwo ogólne. Te zainteresowania 
zaowocowały licznymi publikacjami (249 tytułów) na konferencjach, 
w czasopismach, krajowych i zagranicznych, a także w wydawnictwach zwartych 
(książki). Autor od kilkunastu lat jest rzeczoznawcą budowlanym; specjalizuje się 
w tematyce budownictwa ogólnego (konstrukcje drewniane, murowe i betonowe) 
oraz kontroli jakości betonu i innych materiałów budowlanych, jak: zaprawy, 
tynki, cegły, okładziny, dachówki, a także izolacje przeciwwilgociowe, termiczne, 
akustyczne itp. Jest także rzeczoznawcą mykologiczno-budowlanym; w dorobku 
ma kilkaset ekspertyz technicznych i opinii budowlanych.

OPINIODAWCY
Prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, studia ukończył z tytułem magistra 
inżyniera budownictwa lądowego. Pracę zawodową rozpoczął na Politechnice 
Warszawskiej. Od 1965 r. pracuje w Instytucie Techniki Budowlanej, obecnie 
na stanowisku profesora. Zajmuje się głównie metodami badań konstrukcji 
budowlanych, badaniami ultradźwiękowymi, radiologicznymi, zasadami oceny 
jakości, nośności i niezawodności konstrukcji inżynierskich, analizą i doskonaleniem 
projektowania konstrukcji żelbetowych. Główny referent ok. 150 prac oraz członek
zespołu wykonawczego 80 prac naukowo-badawczych, 10 norm oraz 40 wytycznych 
lub instrukcji stosowania. Autor ponad 500 prac naukowych. 

Dr inż. Stefan Pyrak, ukończył studia na Wydziale Inżynierii Budowlanej 
Politechniki Warszawskiej, uzyskując dyplom magistra inżyniera budownictwa 
lądowego. W 1989 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych. Pracował 
w wykonawstwie budowlanym, a także jako starszy asystent w Wojskowej Akademii 
Technicznej oraz wykładowca, a następnie jako adiunkt na Wydziale Architektury 
PW. Jest wieloletnim pracownikiem redakcji „Inżynieria i Budownictwo”, a od 1984 r. 
redaktorem naczelnym czasopisma. Jest autorem bądź współautorem ponad 200 
artykułów w prasie naukowo-technicznej i kilkunastu referatów na konferencjach 
oraz 21 podręczników, monogra� i bądź rozdziałów w pracach zbiorowych, a także 
redaktorem naukowym licznych książek.
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Prawo i orzecznictwo

Należyta staranność wykonawcy  
robót budowlanych

Pojęcie należytej staranności wielokrotnie przewija się w toku realizacji procesu inwestycyjnego. Jest to pojęcie 
określające – a jednocześnie ograniczające – zakres odpowiedzialności wykonawcy za niewłaściwe wykonanie 
zobowiązania umownego. Tymczasem w gronie praktyków – wykonawców, zamawiających, inżynierów 

kontraktu, czy też projektantów - pojęcie to nie zawsze jest rozumiane w sposób właściwy. Niniejszy artykuł ma 
rozjaśnić pojęcie należytej staranności oraz ułatwić jego stosowanie w praktyce.

Należyta staranność jako klauzula gene-
ralna

Należyta staranność nie jest pojęciem pre-
cyzyjnym, jako taka stanowi tzw. prawniczą 
klauzulę generalną. Klauzula generalna to 
zwrot niedookreślony o charakterze war-
tościującym, świadomie dający swobodę 
decyzyjną i odsyłający do norm pozapraw-
nych, zawarty w akcie normatywnym (np. 
Kodeksie cywilnym), umożliwiający za-
stosowanie pewnego stopnia dowolności 
w procesie wykładni prawa. Przeciwień-
stwem prawodawstwa stosującego normy 
generalne jest prawodawstwo kazuistycz-
ne, próbujące opisać szczegółowo wszel-
kie możliwe stany faktyczne i uregulować 
wzorzec zachowania w danych okoliczno-
ściach. 

Klauzule generalne umożliwiają elastyczne 
stosowanie przepisów, znajdują zastoso-
wanie do wielu różnych sytuacji i zapobie-
gają dezaktualizacji prawa. Z drugiej jednak 
strony, klauzule te powodują, że pojęcia 
za ich pomocą opisane nie są jednoznacz-
ne, co zmniejsza pewność prawa i otwiera 
możliwość różnych ocen tej samej sytuacji. 
W praktyce oznacza to, że nie ma jedno-
znacznego przełożenia wzorca zachowania 
na jednej inwestycji, na wzorce pozostałych 
inwestycji. W zależności od stanu faktycz-
nego, a także postanowień umownych, w 
jednym wypadku należyta staranność wy-
konawcy może bowiem obejmować obo-
wiązek wykonania lub sprawdzenia danej 
rzeczy, a w innym wypadku wykonawcy 
może ten obowiązek nie obejmować.

Próby zdefiniowania należytej staranno-
ści

W nomenklaturze prawniczej pojęcie „na-
leżyta staranność” kojarzy się jednoznacz-
nie z dyspozycją art. 355 Kodeksu cywilne-
go. Zgodnie z art. 355 § 1 Kc, dłużnik obo-
wiązany jest do staranności ogólnie wyma-
ganej w stosunkach danego rodzaju (nale-
żyta staranność). Zgodnie z art. 355 § 2 Kc, 
należytą staranność dłużnika w zakresie 
prowadzonej przez niego działalności go-
spodarczej określa się przy uwzględnieniu 
zawodowego charakteru tej działalności.

W świetle powyższej definicji, pod pojęciem 
zachowania należytej staranności należy 
rozumieć sposób postępowania dłużnika 
odpowiadający wymaganiom zawartym w 

obiektywnym wzorcu postępowania, któ-
ry jest tworzony na tle danego stosunku 
zobowiązaniowego (umowy). 

Do należytej staranności obowiązany jest 
dłużnik, a więc podmiot, który na mocy da-
nego stosunku zobowiązaniowego zobligo-
wany jest do wykonania danych czynności. 
W tym miejscu warto wspomnieć, że więk-
szość zawieranych w procesie inwestycyj-
nym umów stanowią umowy wzajemne, 
dwustronnie zobowiązujące. W umowach 
tych każda ze stron będzie więc jednocze-
śnie dłużnikiem i wierzycielem – jednakże 
w zakresie innych zobowiązań umow-
nych. Przykładowo, w klasycznej umowie 
o roboty budowlane, zamawiający będzie 
dłużnikiem wykonawcy m. in. w zakresie 
dostarczenia dokumentacji projektowej czy 
też zapłaty wynagrodzenia1, natomiast ge-
neralny wykonawca będzie dłużnikiem za-
mawiającego w zakresie wykonania robót 
budowlanych oraz dostarczenia dokumen-
tacji powykonawczej. Należyta staranność 
powinna być więc stosowana do każdego 
z kontrahentów w odniesieniu do obo-
wiązków jego obciążających – nie jest zaś 
prawidłowe uznawanie, że tylko podmiot 
wykonujący zobowiązanie „główne” (w tym 
wypadku roboty budowlane) obowiązany 
jest stosować standardy należytej staran-
ności.

Obiektywny wzorzec postępowania stano-
wi wzorzec abstrakcyjny, charakterystycz-
ny dla danego rodzaju robót, czy warunków 
atmosferycznych. Przede wszystkim wzo-
rzec ten jest więc co do zasady oderwany 
od osoby wierzyciela oraz dłużnika. Nie 
istnieje zasada, zgodnie z która podmioty 
większe, dłużej istniejące na rynku, mogły-
by być surowiej oceniane od jednoosobo-
wych działalności gospodarczych, dopiero 
wchodzących na rynek. Należyta staran-
ność nie powinna także odnosić się do su-
biektywnego poczucia dłużnika co do jego 
możliwości.

1  Tylko marginalnie wskazać należy, że w prak-
tyce i doktrynie prawa występują rozbieżności 
czy przy wykonywaniu tego rodzaju obowiązków 
zamawiającego (inwestora) należy traktować go 
jako dłużnika wykonawcy, czy te czynności należy 
kwalifikować jako wykonywane przez zamawiają-
cego (inwestora) jako wierzyciela zobowiązanego 
do współpracy z wykonawcą. Kwestia ta jednak 
wykracza poza ramy niniejszego artykułu. 

Końcowo, nie można zapominać, że nale-
żyta staranność oceniana jest każdorazowo 
w odniesieniu do danego stosunku zobo-
wiązaniowego – ocenia się ją więc przede 
wszystkim w świetle zapisów umownych 
łączących strony.

Wzorzec należytej staranności

Jak wynika z przywołanych wyżej dyspo-
zycji art. 355 Kc, wzorzec staranności jest 
inny w odniesieniu do nieprofesjonali-
sty (art. 355 § 1 Kc), a inny w odniesieniu 
do przedsiębiorcy (art. 355 § 2 Kc). Każdy 
dłużnik (a więc każda osoba, zarówno fi-
zyczna jak i prawna, zobowiązana do od-
powiedniego zachowania się), powinna 
stosować staranność ogólnie wymaganą 
w stosunkach danego rodzaju – tj. przyjętą 
zwyczajowo w danego typu umów.

Przedsiębiorców obowiązuje podwyższony 
stopień staranności. Wzorzec ten dla pro-
fesjonalisty ocenia się więc z uwzględnie-
niem reguł i standardów wykonywania za-
wodu, zwyczajów zawodowych, deontolo-
gii zawodowej, niezbędnego doświadczenia 
oraz poziomu wiedzy (a dla wykonawców 
robót budowlanych wiedzy technicznej). 
Przekładając to na praktykę, inaczej ocenia 
się zachowanie profesjonalnego sprzedaw-
cy (przedsiębiorcy), a inaczej osoby fizycz-
nej sprzedającej część swojego majątku. 
Podwyższony wzorzec staranności przeja-
wia się także w oczekiwaniu od profesjona-
listy zachowania standardów zawodowych 
adekwatnych do rodzaju prowadzonej 
działalności, sumienności i dbałości, profe-
sjonalizmu, wiedzy, szczególnej zapobiegli-
wości i rozwagi, umiejętności przewidywa-
nia niektórych okoliczności oraz znajomo-
ści prawa i jego następstw.

W kontekście powyższego należy też wy-
sunąć postulat, aby w praktyce, także są-
dowej, w odmienny sposób traktować pro-
fesjonalistów podejmujących czynności 
prawne w swojej domenie, a inaczej przed-
siębiorców „incydentalnie” dokonujących 
czynności w branży na co dzień dla nich 
obcej. Jako przykład przywołać można za-
mawiającego publicznego – szpital – któ-
ry na co dzień zajmuje się świadczeniem 
pomocy zdrowotnej. Jest to więc podmiot 
niewyspecjalizowanych w branży budow-
lanej, który „jednorazowo” staje się stroną 
procesu budowlanego. Do podmiotu tego 
należy stosować generalny stopień staran-
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ności wymaganej dla profesjonalisty (art. 
355 § 2 kc.). Inny stopień staranności po-
winno się jednak stosować w odniesieniu 
do podmiotów „na stałe” działających w 
branży, takich jak podmioty zawodowo zaj-
mujące się realizacji inwestycji drogowych, 
trakcyjnych, infrastrukturalnych. Istotą 
działalności takich podmiotów jest bowiem 
realizacja inwestycji budowlanych. Osoby 
w nich zatrudnione i nimi zarządzające po-
siadają więc szerokie doświadczenie i wie-
dzę z zakresu sztuki budowlanej. Niepra-
widłowe działania bądź zaniechania tych 
podmiotów powinny być więc tym bardziej 
rygorystycznie oceniane.

Problemy praktyczne

W tym miejscu zwrócić należy uwagę na 
praktyczny problem, pojawiający się przy 
rozpatrywaniu sporów z branży budowla-
nej, w sytuacji gdy należy dokonać oceny 
należytej staranności stron procesu bu-
dowlanego. Mianowicie, jeżeli spory te tra-
fiają do rozpoznania przez sądy powszech-
ne, to należy pamiętać, że spory te są roz-
patrywane przez sędziów, czyli z istoty 
rzeczy prawników. Sędziowie z reguły nie 
mają żadnego doświadczenia w branży bu-
dowlanej, nie wspominając już o aspektach 
praktycznych realizacji niekiedy bardzo 
skomplikowanych inwestycji. Pomimo tego 
muszą dokonywać oceny czy wzorzec na-
leżytej staranności był przestrzegany w da-
nej inwestycji. Powinni też dokonać oceny 
jak dalekie były ewentualne odstępstwa od 
tego wzorca w zachowaniu np. wykonawcy 
robót budowlanych. W konsekwencji nie-
profesjonaliści z danej branży mają doko-
nywać oceny zachowania profesjonalistów. 
Niekiedy oczywiście sąd wspomaga się 
opiniami biegłych z zakresu budownictwa, 
ale przy powszechnie znanych problemach 
z jakością pracy biegłych sądowych, wielo-
krotnie jest to niewystarczające.

Dodatkowym problemem, z którym wie-
lokrotnie też mierzyli się autorzy niniej-
szego artykułu, jest prawie całkowity brak 
literatury lub naukowych opracowań w 
tym zakresie. Jest to o tyle istotne, że taka 
literatura mogłaby być zarówno dla stron 
procesu, jak i sądu bardzo pomocna w do-
konywaniu prawidłowych ustaleń i stano-
wić pewien punkt odniesienia, do którego 
można byłoby się odwołać na poparcie 
swego stanowiska.

To ma bardzo doniosłe skutki w praktyce, 
albowiem w takim przypadku sędziowie 
częstokroć orzekają na podstawie własnej 
oceny sytuacji, albo co gorsza intuicji czy 
też wrażenia jakie wywrą na nich strony 
postępowania.

Sytuacja ta jest wysoce niepokojąca, nie 
powinno bowiem być tak, że to prawnicy, 
bez jakiegokolwiek wykształcenia tech-
nicznego, doświadczenia i praktyki w tej 
branży wyznaczają standardy zawodowe i 
definiują pojęcie należytej staranności dla 
branży budowlanej. Gdyby istniał jakikol-
wiek zbiór takich zasad, to orzekanie mo-
głoby być oparte o porównanie zachowania 
wykonawcy do istniejącego wzoru, który to 
wzór stworzony byłby przez specjalistów z 
branży.

Należyta staranność a „wiedza techniczna”

Jak wspomniano powyżej, pojęcie należytej 
staranności to klauzula generalna, a więc 
pojęcie, które jest nieprecyzyjne, niedo-
określone, a jego konkretyzacja każdora-
zowo następować będzie na gruncie okre-
ślonego stanu faktycznego. Należy więc 
podkreślić, że pomimo tego, że pojęcie to 
stanowi część nomenklatury prawniczej, 
to jego definicje powinny być każdorazowo 
tworzone nie przez prawników, lecz przez 
specjalistów z danej branży dysponujących 
rozległą i co ważne praktyczną, wiedzą 
techniczną.

Wiedza techniczna to nic innego jak odpo-
wiednie kwalifikacje wykonawcy pozwala-
jące mu na odpowiednią ocenę jego zobo-
wiązań, umiejętność fachowego wykonania 
obowiązków (np. przygotowania projektu, 
wykonania robót budowlanych), adekwat-
nie do wymagań zamawiającego i aktualne-
go stanu wiedzy. Weryfikacja tego, czy dany 
podmiot dochował w określonych warun-
kach należytej staranności powinna więc 
odbywać się z uwzględnieniem tej wiedzy 
technicznej. Powinien zostać stworzony 
model profesjonalnego zachowania – przy 
czym nie musi być to zachowanie idealnie 
optymalne – jedynie zachowanie właściwe, 
mając na uwadze stan wiedzy wykonawcy 
w momencie podejmowania działań. 

Część takich „modelowych” wzorców za-
chowań może być stworzona a priori, tj. 
mógłby to być swoisty wzór dobrych prak-
tyk budowlanych. Powinny one odzwier-
ciedlać pewne – oczywiste dla osób zazna-
jomionych z branżą – wzory zachowań w 
procesie inwestycyjnym.

Większość wzorów zachowań będzie jed-
nak tworzona in casu, jak bowiem wska-
zano wyżej, wzorzec należytej staranności 
zależy każdorazowo od stanu faktyczne-
go. W takiej sytuacji także wyznacznikiem 
tego, czy dany podmiot postąpił w sposób 
staranny należy ocenić, tworząc na pod-
stawie aktualnej wiedzy technicznej wzo-
rzec należytej staranności i przyrównując 
zachowanie tego podmiotu do tak wyzna-
czonego wzorca.

Skutki braku należytej staranności

Pojęcie należytej staranności aktualizuje się 
zazwyczaj w kontekście odpowiedzialności 
dłużnika za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie zobowiązania i możliwość przy-
pisania mu winy. Brak zachowania należy-
tej staranności przez dłużnika pozwala na 
przypisanie mu winy w niewykonaniu lub 
nienależytym wykonaniu jego zobowiąza-
nia oraz odpowiedzialności o charakterze 
odszkodowawczym (art. 471 i 472 kc.).

W zależności od rodzaju i zakresu od-
stępstwa od przyjętego dla danej sytuacji 
wzorca należytej staranności, dłużnikowi 
(zobowiązanemu) przypisać można różny 
stopień winy, tj. rażące niedbalstwo, nie-
dbalstwo lub lekkomyślność. Powyższe 
przekłada się z kolei na zakres odpowie-
dzialności odszkodowawczej dłużnika.

Należyta staranność zamawiających

W praktyce należytą staranność odnosi się 
przede wszystkim, a niekiedy wręcz wy-

łącznie do wykonawców i zleceniobiorców 
(czyli wykonawców robót budowlanych, 
projektantów, inżynierów kontraktów).

W ocenie autorów nie jest to prawidłowe, 
zachowanie bowiem żadnej ze stron umo-
wy nie powinno być wyłączone spod takiej 
oceny. Ocena czy dany podmiot działa z 
należytą staranności powinna dotyczyć 
także strony zlecającej (inwestora, zlece-
niodawcy), który w stosunku zobowiąza-
niowym (umowie) występuje głównie w roli 
tzw. wierzyciela. Nie powinno być bowiem 
wątpliwości co do tego, że także ze stro-
ny inwestora niezbędne jest wykonywanie 
szeregu czynności czy też obowiązków, 
bez realizacji których zrealizowanie przed-
miotu umowy przez wykonawcę (zlecenio-
biorcę) nie jest możliwe. Sposób realizacji 
tych czynności powinien być oceniany pod 
kątem dochowania należytej staranności.

Problem ten wykracza poza materię ni-
niejszego artykułu, w tym miejscu postu-
lować jedynie należy, aby znalazł on szer-
sze odzwierciedlenie zarówno w praktyce 
orzeczniczej jak i literaturze.

Podsumowując powyższe wywody, auto-
rzy niniejszego artykułu zwracają uwagę, 
że należyta staranność w rozumieniu Kc 
to pewien wzorcowy i obiektywny sposób 
postępowania dłużnika stworzony na tle 
danego stosunku zobowiązaniowego (umo-
wy). W praktyce jednak poza pewnego ro-
dzaju niepisaną wiedzą środowiskową, brak 
jest opisu tego rodzaju wzorców postępo-
wania, do których możliwe byłoby odnie-
sienie się w razie powstania sporu. 

Powyższe tworzy zagrożenie, że takie 
wzorce postępowania dla branży budow-
lanej tworzyć będą prawnicy, głównie sę-
dziowie rozstrzygający spory budowlane. 
Sytuacja taka jest wysoce niepożądana, 
nie powinno być bowiem tak, że standar-
dy profesjonalne jednej grupy zawodowej, 
tworzą przedstawiciele innej grupy zawo-
dowej. Stwarza to zagrożenie, że tak wy-
pracowane wzorce będą całkowicie ode-
rwane od rzeczywistych możliwości, prak-
tyki i realiów budowlanych.

Stąd też postulować należy, aby to specja-
liści z branży budowlanej (inżynierowie, 
projektanci, wykonawcy) opracowali swego 
rodzaju wytyczne postępowania w okre-
ślonych sytuacjach, zwłaszcza tych naj-
bardziej problematycznych i generujących 
zarzewie sporów między stronami proce-
su budowlanego. Zbiór takich wytycznych 
stanowiłby istotne ułatwienie dla ustalenia 
właściwego wzorca postępowania w reali-
zacji inwestycji budowlanych.
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„Pakiet wierzycielski”– nowe regulacje  
i nowe możliwości dla rynku budowlanego

Dnia 27 kwietnia Prezydent podpisał tzw. „pakiet wierzycielski”, tj. ustawę o zmianie niektórych ustaw w 
celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności. Jakie zmiany czekają rynek budowlany? Czy nowelizacja 
jest wystarczającą odpowiedzią na liczne wątpliwości  interpretacyjne, powstające w związku z realizacją 

kontraktów, rozstrzygane do tej pory przez doktrynę i orzecznictwo? Zmiany mają wejść w życie już 1 czerwca 2017 r.

Z perspektywy uczestników rynku bu-
dowlanego, wśród najbardziej istotnych 
zmian wprowadzonych przez tzw. „pakiet 
wierzycielski” należy wymienić regulacje 
modyfikujące odpowiedzialność solidar-
ną inwestora oraz swoistą rewolucję w 
zasadach zawierania ugód z podmiotami 
publicznymi. Pod koniec ubiegłego roku 
projekt ustawy trafił do Sejmu, po czym, po 
przegłosowanych przez Sejm poprawkach 
Senatu, został podpisany przez Prezydenta.

Nowe zasady odpowiedzialności solidar-
nej inwestora

Artykuł 647(1) Kodeksu cywilnego (KC), 
ustanawiający odpowiedzialność solidarną 
inwestora oraz wykonawcy za wynagro-
dzenie należne podwykonawcy, obowiązuje 
od 2003 r. i od początku budzi kontrower-
sje mimo niekwestionowanego ratio legis 
tego przepisu, jakim jest ochrona intere-
sów podwykonawców w procesie inwesty-
cyjno-budowlanym. Jak słusznie wskazują 
projektodawcy „pakietu wierzycielskiego”, 
obecne brzmienie artykuł 647(1) KC budzi 
liczne wątpliwości interpretacyjne oraz 
prowadzi niekiedy do rozbieżnych roz-
strzygnięć sądowych. Ponadto pojawiają 
się zarzuty, iż zbyt liberalna wykładnia tego 
przepisu przez sądy (z Sądem Najwyższym 
na czele) doprowadziła do bardzo szero-
kiego stosowania zasad odpowiedzialności 
solidarnej, czemu sprzeciwiają się często 
inwestorzy, traktujący tę okoliczność jako 
czynnik dodatkowego ryzyka w projektach. 

Uproszczona procedura zgłaszania pod-
wykonawcy 

W obecnym stanie prawnym najwięcej 
wątpliwości budzi nieprecyzyjna proce-
dura zgłaszania podwykonawcy. Sąd Naj-
wyższy niejednokrotnie wypowiadał się na 
temat zakresu informacji czy też istotnych 
postanowień umownych, które powinny 
być inwestorowi znane dla powstania od-
powiedzialności solidarnej, jak i sposobu 
ich zakomunikowania. Wielokrotnie po-
dejmowano także zagadnienie dotyczące 
możliwości następczego poinformowania 
inwestora. 

Projektodawca zdecydował się zrezygno-

wać z obowiązku przedstawienia inwe-
storowi umowy z podwykonawcą lub jej 
projektu, wraz z częścią dokumentacji do-
tyczącą wykonania robót określonych w 
umowie lub projekcie na rzecz obowiązku 
przedstawienia szczegółowego przedmiotu 
robót. Jest to spójne z brakiem ustawowego 
wymogu zawierania umów budowlanych w 
formie pisemnej pod rygorem nieważności 
i stanowi duże ułatwienie dla wykonawców. 
Zakres przedmiotu robót powinien zostać 
na tyle precyzyjnie określony, aby było 
możliwe oszacowanie wysokości wynagro-
dzenia za powierzone prace.

Sprzeciw inwestora ujednolicony

Nowy art. 647(1) §1 KC precyzuje, że wy-
łącznie „sprzeciw” inwestora wyrażony w 
formie pisemnej w terminie 30 dni od daty 
zgłoszenia skutkuje brakiem odpowie-
dzialności solidarnej inwestora. Przepisy w 
obecnym brzmieniu posługują się zarów-
no pojęciem sprzeciwu, jak i zastrzeżeń 
inwestora, budzi to wątpliwości, czym się 
różnią i które z nich wyłącza odpowiedzial-
ność solidarną inwestora (w orzecznictwie 
prezentowany jest pogląd, że taką funkcję 
pełni tylko sprzeciw). Tym tokiem myśle-
nia podąża też nowelizacja, rezygnując z 
posługiwania się pojęciem zastrzeżeń na 
rzecz sprzeciwu. 

Sprzeciw, podobnie jak zgłoszenie podwy-
konawcy, będzie wymagał formy pisemnej 
pod rygorem nieważności. Musi zostać 
doręczony zarówno wykonawcy, jak i pod-
wykonawcy w terminie 30 dni od dnia do-
ręczenia inwestorowi zgłoszenia podwyko-
nawcy. Złożenie sprzeciwu usuwa domnie-
manie zgody inwestora na podwykonawcę. 
Nowe przepisy (podobnie jak aktualnie 
obowiązujące) nie rozstrzygają, w jakich 
okolicznościach inwestor może zgłosić 
sprzeciw, można jednak wnioskować, że 
powodem sprzeciwu może być wyłącznie 
osoba podwykonawcy lub zakres powie-
rzonych mu prac (a nie np. treść umowy z 
podwykonawcą, jak ma to często miejsce 
na gruncie aktualnych przepisów).

Wprowadzenie  domniemanej zgody in-
westora na podwykonawcę jest znaczącą 
zmianą w stosunku do obecnych przepisów 

KC. Kierując się postulatami uczestników 
rynku, ustawodawca zdecydował się prze-
nieść na inwestora ciężar wyrażenia sprze-
ciwu w ściśle określonym terminie i formie 
(pisemnej pod rygorem nieważności). W 
ten sposób ustawodawca postanowił prze-
ciwdziałać bardzo liberalnej wykładni co do 
formy zgody udzielanej przez inwestora, 
którą przyjmował w ostatnich latach Sąd 
Najwyższy (tzw. zgoda dorozumiana). Po-
zostaje oczekiwać, jakie stanowisko w tej 
sprawie zajmie orzecznictwo. 

Ograniczona odpowiedzialności wyko-
nawcy

Na tle obowiązujących przepisów zgło-
szone zostały wątpliwości co do zakresu 
odpowiedzialności solidarnej inwestora. 
Możliwym jest przyjęcie, że solidarna od-
powiedzialność ogranicza się do kwoty 
wynagrodzenia należnego za dane roboty 
na podstawie umowy głównej pomiędzy 
inwestorem a wykonawcą, ewentualnie do 
kwoty wynagrodzenia należnego podwy-
konawcy na podstawie umowy z wykonaw-
cą lub obejmuje wszystkie zobowiązania 
umowne, także wykraczające poza wyna-
grodzenie (np. kaucje, kary umowne, od-
setki za zobowiązania pieniężne).

Chcąc przeciąć powyższe wątpliwości, 
ustawodawca zdecydował się ograniczyć 
odpowiedzialność solidarną inwestora do 
wynagrodzenia należnego podwykonawcy, 
a zatem wprost odwołać się do postano-
wień umowy łączącej wykonawcę z podwy-
konawcą (mimo że co do zasady inwestor 
nie musi znać jej treści). Z tego powodu 
wprowadzono drugie ograniczenie, że 
maksymalna odpowiedzialność inwestora 
z tytułu wynagrodzenia podwykonawcy 
nie może przekraczać wysokości wyna-
grodzenia należnego wykonawcy za analo-
giczny zakres robót na podstawie umowy 
głównej. Jeżeli zatem wykonawca ustali 
z podwykonawcą wynagrodzenie wyższe 
niż przewidziane w umowie głównej za ten 
sam zakres robót (co w praktyce niekiedy 
się zdarza), inwestor będzie odpowiedzial-
ny solidarnie wyłącznie do kwoty należnej 
wykonawcy na podstawie umowy głównej 
za dany zakres robót. Warto zwrócić uwa-
gę, że ciężar dowodu w tym zakresie spo-
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czywać będzie na inwestorze.

Pozostaje pytanie, czy odpowiedzialność 
solidarna inwestora obejmuje również np. 
odsetki należne podwykonawcy z tytułu 
opóźnienia świadczenia przez wykonawcę. 
Za odpowiedzią twierdzącą zdaje się prze-
mawiać sformułowanie użyte w przepisie 
(„wynagrodzenie należne podwykonawcy”), 
odbiegające od obecnej redakcji przepi-
su („wynagrodzenie za roboty budowlane 
wykonane przez podwykonawcę”), moc-
niej akcentujące związek wynagrodzenia z 
umową podwykonawczą, przy równocze-
snym kwotowym ograniczeniu odpowie-
dzialności inwestora do wysokości ana-
logicznego wynagrodzenia wynikającego 
z umowy głównej. Możliwe jest jednak, że 
dotychczasowe orzecznictwo Sądu Naj-
wyższego, które co do zasady ogranicza 
odpowiedzialność inwestora do kwoty 
należności głównej wobec podwykonaw-
cy, zostanie utrzymane również w nowym 
stanie prawnym z uwagi na wyjątkowy cha-
rakter regulacji zawartej w art. 647(1) KC 
oraz odpowiednie stosowanie art. 371 KC 
(„Działania i zaniechania jednego z dłużni-
ków solidarnych nie mogą szkodzić współ-
dłużnikom”).

Nowe możliwości – czy będzie bardziej 
ugodowo?

Uchwalony „pakiet wierzycielski” wpro-
wadza istotne zmiany także do ustawy o 
odpowiedzialności za naruszenie dyscy-
pliny finansów publicznych oraz ustawy o 
finansach publicznych. Nowelizacja określa 
przesłanki uzasadniające zawarcie ugody w 
sprawie spornej należności cywilnoprawnej 
przez tzw. jednostki sektora finansów pu-
blicznych, czyli podmioty publiczne pod-
legające dyscyplinie finansów publicznych. 
Takie podmioty publiczne będą mogły za-
wierać ugody, jeżeli wszechstronna analiza 
okoliczności wykaże, że skutki ugody będą 
korzystniejsze niż prawdopodobny wynik 
postępowania sądowego albo arbitrażowe-
go. Kluczowe jest zatem dokonanie oceny, 
czy z perspektywy podmiotu publicznego 
korzystniejsze jest zakończenie sporu ugo-
dą czy też rozstrzygnięcie sporu na drodze 
sądowej. 

Dużo sporów, mało ugód

Popularność alternatywnych metod roz-
wiązywania sporów wśród organów ad-
ministracji publicznej i państwowych 
jednostek budżetowych jest obecnie nie-
wielka. Podmioty publiczne, obawiając się 
zarzutów naruszenia dyscypliny finansów 
publicznych, unikają zawierania ugód w 
sprawach o należności cywilnoprawne 
nawet wówczas, jeśli przewidywany wy-
nik lub koszty postępowania sądowego są 
zdecydowanie mniej korzystne niż ewen-
tualna ugoda proponowana przez podmiot 
prywatny. Konsekwencją są długie i skom-
plikowane postępowania sądowe oraz do-
datkowe koszty postępowania obciążające 
budżet Skarbu Państwa. 

Dowodów statystycznych dostarcza lektu-
ra sprawozdania Prokuratorii Generalnej 
Rzeczpospolitej Polskiej za 2015 rok (wtedy 
- Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa): 
w 2015 r. tylko 26 spośród 4024 sfinalizo-
wanych postępowań z jej udziałem za-

kończyło się zawarciem ugody. Natomiast 
liczba sporów z udziałem podmiotów pu-
blicznych stale rośnie: na dzień 31 grudnia 
2015 r. było aż 7085 postępowań toczących 
się z udziałem Prokuratorii, z czego 3641 to 
sprawy „nowe”, wszczęte w 2015 r. 

Brak właściwej regulacji i obawy podmio-
tów publicznych 

Obawy podmiotów publicznych związane 
z zawieraniem ugód są częściowo uzasad-
nione. W obecnym stanie prawnym brakuje 
wyraźnego przepisu, potwierdzającego, że 
zawieranie ugód cywilnych przez jednostki 
sektora finansów publicznych jest zgodne 
z dyscypliną finansów publicznych. Zawie-
rane ugody analizuje się m.in. z perspekty-
wy przepisów dotyczących umarzania na-
leżności pieniężnych, co nie oddaje istoty 
kompleksowego charakteru ugód cywil-
nych, które opierają się wzajemnych ustęp-
stwach stron. Efektem obecnego stanu 
prawnego i dotychczasowej daleko idącej 
wykładni przepisów zobowiązujących pod-
mioty publiczne m.in. do przestrzegania 
zasad celowości, oszczędności i działania 
dla dobra finansów publicznych, jest oba-
wa, że zawarcie ugody cywilnoprawnej zo-
stanie zakwalifikowane jako bezpodstawne 
odstąpienie od dochodzenia należności 
budżetowej.

Ocena spornych roszczeń

Tzw. „pakiet wierzycielski” ma na celu 
stworzenie jednoznacznej podstawy praw-
nej dla zawieranie ugód przez podmioty 
publiczne. Ugoda będzie dopuszczalna i 
zgodna z prawem, jeżeli jej skutki będą ko-
rzystniejsze dla podmiotu publicznego niż 
prawdopodobny wynik postępowania są-
dowego lub arbitrażowego. Na podmiocie 
publicznym będzie spoczywał obowiązek 
uwzględnienia okoliczności danej spra-
wy, zasadności spornych roszczeń (np. w 
drodze analizy orzecznictwa) i prawdo-
podobieństwa ich zaspokojenia, a także 
przewidywanego czasu trwania oraz kosz-
tów postępowania. Ocena powinna zostać 
sporządzona na piśmie dla celów dowodo-
wych. Wydaje się, że właściwą formą oceny 
byłaby opinia prawna uzupełniona o odpo-
wiednie analizy techniczne spornych rosz-
czeń (zakres uzależniony od przedmiotu 
sporu). Co istotne, zmiany dotyczą ugód 
zarówno sądowych jak i pozasądowych, 
niezależnie od stanu zaawansowania sporu 
(zarówno przed wszczęciem postępowania 
jak i w jego trakcie). 

Podsumowanie

Zmiany wprowadzone przez pakiet wie-
rzycielski należy oceniać pozytywnie. 
Obarczone są wielkimi nadziejami – czy 
słusznie? Na realne skutki nowelizacji bę-
dzie trzeba zaczekać. Nowe przepisy o od-
powiedzialności solidarnej będzie można 
stosować wyłącznie do umów i odpowie-
dzialności za zapłatę wynagrodzenia za 
roboty budowlane wykonane przez pod-
wykonawcę na podstawie umów zawartych 
po 1 czerwca 2017 r. Przepisy dotyczące za-
wierania ugód będzie można stosować tak-
że do sporów powstałych przed wejściem 
w życie nowelizacji.

W kontekście odświeżonej odpowiedzial-

ności solidarnej inwestora na szczególną 
uwagę zasługuje uproszczenie procedu-
ry zgłoszenia podwykonawcy, brak obo-
wiązku przedstawiania projektu umowy z 
podwykonawcą oraz domniemanie wyra-
żenia zgody przez inwestora, a także brak 
konieczności dodatkowego zgłaszania 
podwykonawców wskazanych już w umo-
wie głównej z inwestorem. Z pewnością 
przyspieszy to procesy inwestycyjno-bu-
dowlane, szczególnie na ich początkowym 
etapie, gdy wykonawca z reguły poświęca 
nieproporcjonalnie dużo czasu na formal-
ności związane ze zgłoszeniem podwyko-
nawców, zamiast koncentrować swą uwagę 
na realizacji robót. Nowelizacja KC przesą-
dza również, że inwestor odpowiada soli-
darnie za wynagrodzenie wykonawcy do 
wysokości wynagrodzenia przewidzianego 
za analogiczne roboty w umowie głównej 
z wykonawcą, a tym samym ustalenie w 
umowie z podwykonawcą wyższego wyna-
grodzenia nie stoi na przeszkodzie akcep-
tacji tego podwykonawcy a także objęcia 
jego wynagrodzenia odpowiedzialnością 
solidarną inwestora (ale z uwzględnieniem 
powyższego limitu odpowiedzialności). W 
konsekwencji można się spodziewać, że 
podwykonawcy będą dążyć do poznania 
warunków finansowych wykonania dane-
go zakresu robót w umowie głównej, aby 
upewnić się, w jakim zakresie ich roszcze-
nie o wynagrodzenie podlegać będzie do-
datkowej ochronie z tytułu odpowiedzial-
ności solidarnej inwestora.

W zakresie zagwarantowania możliwości 
zawarcia ugód z podmiotami publiczny-
mi  bez ujemnych konsekwencji po stro-
nie tychże podmiotów, należy wskazać, że 
intencją ustawodawcy jest, aby podmioty 
publiczne kierowały się w swoich decy-
zjach procesowych podobnymi kryteriami, 
które stosują podmioty prywatne w sytu-
acji wystąpienia sporu o należności cywil-
noprawne z innym podmiotem prywatnym. 
Uchwalona nowelizacja jest kolejnym na-
ocznym krokiem ustawodawcy w kierun-
ku upowszechnienia polubownych metod 
rozwiązywania sporów (wcześniej - m.in. 
liczne nowelizacje Kodeksu postępowania 
cywilnego w zakresie mediacji). Istnie-
je szansa, że nowelizacja zatrze niechęć 
urzędników i zachęci podmioty publiczne 
do częstszego korzystania z polubownych 
metod rozwiązywania sporów w miejsce 
prowadzenia długotrwałych procesów są-
dowych. Co ważne, już teraz część zama-
wiających, świadomych nadchodzących 
zmian, czeka z zawarciem ugody do czerw-
ca.
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Ocena skutków ugód w świetle 
nowych regulacji ułatwiających 
polubowne załatwienie sporu

Pierwszego czerwca br. weszła w życia Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia 
wierzytelności (Dz.U. 2017 poz. 933). Powinna zachęcić zamawiających do zawierania i wykonywania ugód 
w sprawie spornych należności cywilnoprawnych. Artykuł ósmy zmienia ustawę o odpowiedzialności za 

naruszenie dyscypliny finansów publicznych w ten sposób, że wprost wskazuje, że nie będzie stanowić naruszenia 
tej dyscypliny wykonanie ugody w sprawie spornej zawartej zgodnie z przepisami prawa. Artykuł dziewiąty z 
kolei wprowadzi do ustawy o finansach publicznych art. 54a, który wprost zezwala na zawarcie ugody w sprawie 
spornej należności cywilnoprawnej w przypadku oceny, że skutki ugody są dla tej jednostki lub odpowiednio Skarbu 
Państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego korzystniejsze niż prawdopodobny wynik postępowania 
sądowego albo arbitrażowego.

Formalizacja trybu zawierania ugód bez 
wątpienia jest bardzo potrzebna w branży 
budowlanej a cytowane dwa artykuły mają 
wielkie znaczenie dla całego procesu inwe-
stycyjnego. Do tej pory prawdziwą prze-
szkodą w rozsądnym załatwianiu sporów 
było rozdzielenie interesu społecznego od 
interesu osobistego osób podejmujących 
decyzje po stronie zamawiającego. W spra-
wach nawet oczywistych regułą było od-
kładanie decyzji do ukończenia budowy a 
potem zrywanie rozmów i kierowanie wy-
konawcy z roszczeniem do sądu. Dobitnym 
przykładem była budowa A2 i głośna w Pol-
sce wielomilionowa kara za harmonogram 
niezgodny z oczekiwaniami zamawiające-
go. Mimo że każdy z którym negocjowałem 
przyznawał, że kara była absurdalna, to nikt 
po stronie Skarbu Państwa nie chciał osta-
tecznie odpowiadać za zawarcie ugody. 
Dopiero wieloletni proces pozwolił stronie, 
którą reprezentowałem wygrać sprawę w 
całości. Mam tu oczywiście osobistą satys-
fakcję bo praktycznie wszystkie argumenty 
przedstawione w pozwie zostały przez sąd 
podzielone. Ale tego procesu mogło nie 
być, można było nie wydać setek tysięcy 
złotych na czas poświęcony sprawie przez 

sąd, strony, pełnomocników i świadków. 
Odsetki nie musiały urosnąć do dziesię-
ciu milionów złotych. Być może ten wyrok 
przyczynił się do zmian w kierunku porzu-
cenia rozliczania końcowego inwestycji w 
drodze sporu przed sądem.

Traci na znaczeniu argument zamawia-
jących, że zawarcie ugody może być dla 
nich niebezpieczne albo podejrzane. Ale 
w ustawie o dyscyplinie finansów publicz-
nych znalazł się zapis, że ocena skutków 
ugody powinna nastąpić w formie pisemnej 
z uwzględnieniem okoliczności sprawy, w 
szczególności zasadności spornych żądań, 
możliwości ich zaspokojenia i przewidywa-
nego czasu trwania oraz kosztów postępo-
wania sądowego albo arbitrażowego. 

Oceny skutków ugody jak i wyliczenia go-
dziwej wartości ugody od dawna są jednym 
z podstawowych narzędzi decyzyjnych dla 
stron rozliczenia końcowego. Stosowany 
był do tej pory dla analiz potencjalnych 
ugód poza zamówieniami publicznymi. 
Pozwolę sobie z własnego doświadczenia 
zaproponować kilka istotnych elementów, 
którymi powinny cechować się takie oceny.

Po pierwsze należy dobrze zdefiniować 
scenariusze. Scenariusz ugodowy z reguły 
można opisać liczbowo. Wartość ugody w 
zakresie np. wykonania określonych zo-
bowiązań, płatności czy czasu pracy może 
zostać przeliczona na pieniądze. Trud-
ność stanowi wyobrażenie scenariusza, 
do którego wartość ugody porównujemy, 
czyli scenariusza sporu i oceny jego praw-
dopodobnego wyniku. Z reguły mamy do 
czynienia z wieloma realnymi wariantami 
prowadzenia sporu. Należy je uwzględnić i 
przewidzieć skutki każdego z nich. Niektó-
re z tych skutków są trudne do określenia 
w czasie, zatem potrzebną będą także za-
łożenia i warunki brzegowe.  Dla przykładu 
spór może wiązać się z odstąpieniem wy-
konawcy od umowy. W takim należałoby 
oszacować skutki odstąpienia – np. nieza-
spokojenie potrzeby publicznej lub bizne-
sowej zamawiającego do czasu dokończe-
nia budowy - i oszacować ich wartość. To z 
kolei wymaga przyjęcia jakiejś perspektywy 
czasowej kalkulacji. 

Po drugie należy przeprowadzić wyliczenia 
wartości oczekiwanej sporu według zasad 
rachunku prawdopodobieństwa. Opinia 
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prawna, że ‘prawdopodobieństwo uznania 
powództwa jest znaczne’ nie będzie wy-
starczająca, gdyż nie da jej się porównać do 
wymiernej wartości ugody.

Po trzecie ważne jest aby kalkulacja była 
oparta o weryfikowalne dane. Największe 
wyzwanie w zarządzaniu roszczeniami sta-
nowią spory czasowe. Udokumentowanie 
uprawnienia do wydłużenia czasu i ewen-
tualnych kwot rekompensaty wymaga pro-
wadzenia solidnej polityki administrowania 
kontraktem po stronie wykonawcy. Nade 
wszystko wykonawca potrzebuje dowodów 
(a nie pism) na poparcie swoich roszczeń. 
Dowodami będą harmonogramy, raporty, 
wydruki czasu pracy, faktury i rachunki, 
dobrze rozpoznane i przyporządkowane 
koszty okoliczności powodujących opóź-
nienie, itd. Analiza tych dowodów w tym 
tak zwana forensic delay analysis (w wol-
nym tłumaczeniu śledcza analiza opóźnień) 
wymaga także szczególnych kompetencji 
po stronie wykonawcy oceny. Analiza do-
wodów powinna być istotnym elementem 
oceny skutków ugody. Z tego postulatu wy-
nika ważna nauka dla wykonawców – przy-
gotowania do potencjalnej ugody powinny 
zacząć się gdy jeszcze nie ma sporu! 

Po czwarte całość oceny musi być weryfi-
kowalna, to znaczy wskazywać założenia, 
tezy, przyjęte metody obliczeń, zawierać 
wyjaśnienia przyjętych wartości prawdo-
podobieństwa. 

Wreszcie aby ocena była rzetelna powinna 
być wykonana przez bezstronny podmiot, 
to znaczy taki który nie ma interesu w ma-

nipulowaniu uzyskanymi wyliczeniami na 
korzyść którejś z opcji (ugoda / spór). We-
ryfikując proces inwestycyjny dla klientów 
często spotykam się z opiniami lub analiza-
mi mającymi uzasadniać decyzję zamawia-
jącego. Podstawowym pytaniem każdego 
weryfikatora  będzie zawsze – czy autor 
takiej opinii (analizy) miał interes w uzyska-
niu konkretnego jej wyniku (rekomendacji). 
W obiegowej opinii ten kto płaci zawsze 
będzie spodziewał się korzystnego dla sie-
bie rozstrzygnięcia analizy. Jednak znamy 
modele, w których powołany przez jedną 
stronę ekspert ma obowiązek dokonywania 
bezstronnych ocen. Inżynier wg FIDIC (w 
intencji autorów oryginału) dokonuje okre-
śleń na budowie uwzględniając wszystkie 
okoliczności. Nie ma przeszkód aby umo-
wa z ekspertem przygotowującym oce-
nę zawierała klauzule wymagające takiej 
bezstronności w ocenie i uwzględnienia 
wszystkich istotnych okoliczności. Tylko 
wówczas wynik oceny będzie wiarygodny.

Oczywiście ocena skutków ugody zama-
wiana przez zamawiającego nie może być 
udostępniana wykonawcy. Jeśli będzie 
wykonana rzetelnie zawsze będzie zawie-
rać informacje, które w razie ujawnienia 
osłabiłyby pozycję zamawiającego w ewen-
tualnym dalszym sporze. Tutaj ochronę 
zamawiającego powinny stanowić zapisy 
o nieujawnianiu informacji i wysoka polisa 
ubezpieczeniowa wykonawcy oceny. Nota 
bene ocena skutków ugody powinna być 
dokumentem poufnym także po ewentual-
nym zawarciu ugody i nie podlegać ujaw-
nianiu w ramach dostępu do informacji 

publicznej. Ujawnienie tego rodzaju do-
kumentów może mieć negatywny wpływ 
na pozycję zamawiającego w innych przy-
szłych sporach.

Mija miesiąc od wejścia w życie omawianej 
ustawy ale mimo starań wielu środowisk 
świadomość możliwości jakie ona daje nie 
jest jeszcze wystarczająca. Inwestycje pu-
bliczne nadal będą oceniane pod kątem 
rzetelności, legalności, celowości i gospo-
darności wydawania środków publicznych. 
Zawarcie ugody będzie wymagało profe-
sjonalizmu i przygotowań oraz przejrzy-
stości oceny jej skutków w porównaniu do 
scenariusza kontynuacji sporu. Obie strony 
zawierając ugodę muszą być przygotowane 
na rezygnację z części roszczeń lub pre-
tensji. Wymaga to kompetencji do podej-
mowania decyzji i brania za nie odpowie-
dzialności. Pozwalam sobie zauważyć, że 
ryzyka z tym związane będą tym niższe, im 
kalkulacje i rozmowy prowadzące do wza-
jemnie akceptowalnych warunków ugody 
będą bardziej przejrzyste, oparte na dowo-
dach i weryfikowalne.

Autor zachęca do dyskusji: mskorupski@kpmg.pl 

Michał Skorupski
Inżynier budowlany, 

członek SIDiR

http://skp-kancelaria.pl/
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Tym razem rewolucję w zamówieniach 
publicznych zafundował nam trybunał 
sprawiedliwości Unii Europejskiej

Wszyscy Ci, którzy zajmują się zamówieniami publicznymi wiedzą, że w tej dziedzinie nic nie jest pewne. To, 
że jakiś przepis był przez lata interpretowany w określony sposób nie oznacza, że w pewnym momencie 
– i to mimo braku zmiany przepisów - nie zostanie zinterpretowany odmiennie. W zasadzie jedyną 

nieznaną okolicznością jest termin wystąpienia takie sytuacji. Tezę tę potwierdzają niedawne orzeczenia Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej jako „TSUE” lub „Trybunał”): wyrok  z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie 
C-387/14  Esaprojekt  i wyrok  z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie C-131/16 Archus i Gama, które rewolucjonizują 
dotychczasową doktrynę i linię orzeczniczą w Polsce w wielu kluczowych dla zamówień publicznych aspektach, a w 
szczególności w odniesieniu do takich zagadnień, jak:

1. Uzupełnianie dokumentów i oświad-
czeń po upływie terminu składania 
ofert,

2. Sumowanie wiedzy i doświadczenia 
dwóch innych podmiotów (tzw. pod-
miotów trzecich), które samodzielnie 
nie mają wymaganej zdolności do re-
alizacji określonego zamówienia, 

3. Wiedza i doświadczenie uzyskane 
przez podmioty występujące wspólnie 
(konsorcjum) i możliwość powoływa-
nia się na te zasoby przez pojedynczy 
podmiot,

4. Wykluczenie wykonawcy w sytuacji 
podania nieprawdziwych informacji 
mających wpływ na wynik postępowa-
nia (niedbalstwo).

5. Możliwość wykazywania się wiedzą i 
doświadczeniem w oparciu o łączone 
(rozdzielne umowy).

6. Interes wykonawcy w unieważnieniu 
postępowania, w sytuacji, gdy wyko-
nawca nie został ostatecznie z niego 
wykluczony.

Zauważyć należy, że są to orzeczenia wy-
dane w trybie prejudycjalnym, w odpo-
wiedzi na wnioski złożone przez Krajo-
wą Izbę Odwoławczą (dalej jako „KIO”) w 
związku z postępowaniami odwoławczymi 
odpowiednio  w sprawie sygn. akt. KIO 
1240/14 i sygn. akt.  KIO 2691/15, a tym sa-
mym stanowią wykładnię prawa unijnego.  
Orzeczenia te dotyczą wprawdzie stanu 
prawnego pod rządami dyrektyw unij-
nych, które utraciły moc prawną z dniem 
18 kwietnia 2016 r. (odpowiednio:  dyrekty-
wa 2004/18/WE Parlamentu Europejskie-
go i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie 
koordynacji procedur udzielania zamówień 
publicznych na roboty budowlane, dostawy 
i usługi, a więc tzw. dyrektywa klasyczna 

oraz dyrektywa 2004/17/WE Parlamen-
tu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 
2004 r. koordynująca procedury udziela-
nia zamówień przez podmioty działające w 
sektorach gospodarki wodnej, energetyki, 
transportu i usług pocztowych a więc tzw. 
dyrektywa sektorowa ), ale  nie oznacza to 
w żadnym razie, że przynajmniej część 
tez zawartych w tych wyrokach nie po-
zostaje aktualna w obowiązującym stanie 
prawnym i dla wszystkich postępowań o 
zamówienie publiczne niezależnie od ich 
wartości. Podstawą tych orzeczeń jest 
bowiem w szczególności zasada równego 
traktowania, niedyskryminacji i przej-
rzystości. Tym samym również, w mojej 
ocenie, nie można uznać, że dotyczą one 
wyłącznie zamówień tzw. nadprogowych. 

Aktualność niektórych tez zawartych w 
powołanych wyrokach TSUE w obowią-
zującym stanie prawnym potwierdziła w 
rozpatrywanym zakresie KIO choćby w 
wyroku z dnia 8 czerwca 2017 r. sygn. akt. 
KIO/888/17, zapadłym już pod rządami 
nowych dyrektyw (ogłoszenie o zamówie-
niu z dnia 15 grudnia 2016 r., tryb: dia-
log konkurencyjny), w którym powołano 
orzeczenie C-131/16 Archus i Gama.

Niniejszy artykuł nie może i nie da jed-
noznacznych odpowiedzi, na wszystkie 
pytania i wątpliwości nasuwające się po 
zapoznaniu się treścią omawianych wy-
roków TSUE, nie wyczerpuje również za-
gadnienia. Wskazuje jednak na kluczowe 
tezy zawarte w tych orzeczeniach, a tym 
samym powinien pomóc w przygotowy-
waniu dokumentów w postępowaniu za-
równo zamawiającym, jak i wykonawcom. 

Ale przejdźmy do szczegółów. Oczywiście 
nie będą tu szczegółowo omawiane ani 
przytaczane całe wyroki, ale wybrane z 
nich, najbardziej istotne w opinii autorki 
tego artykułu tezy.

I. Uzupełnianie dokumentów i oświadczeń 
po upływie terminu składania ofert,

Zacznijmy zatem od wyroku C-131/16 Ar-
chus i Gama. Zacznijmy zatem od wyroku 
C-131/16 Archus i Gama. Stan faktyczny 
dotyczył sytuacji, w której wykonawca po 
terminie składania ofert dokonał zamiany 
wymaganej postanowieniami specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia prób-
ki, powołując się na niezamierzoną po-
myłkę, zwracając się do zamawiającego z 
wnioskiem o dokonanie poprawki oferty 
w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. Zamawiający poin-
formował, że nowa próbka została uznana 
za uzupełnienie dokumentu w trybie art. 
26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień pu-
blicznych. KIO zwróciła się do Trybunału z 
trzema pytaniami prejudycjalnymi. Pierw-
sze z nich dotyczyło właśnie zagadnienia 
uzupełniania po upływie terminu składania  
ofert dokumentów i oświadczeń wyma-
ganych przez zamawiającego i brzmiało w 
sposób następujący:

„Czy art. 10 [dyrektywy 2004/17] można in-
terpretować w ten sposób, że zamawiający 
może być zobowiązany do wezwania wyko-
nawców, którzy w określonym terminie (tj. 
terminie wyznaczonym na złożenie ofert) 
nie złożyli wymaganych przez zamawia-
jącego »oświadczeń lub dokumentów «po-
twierdzających spełnianie przez oferowane 
dostawy, usługi lub roboty budowlane wy-
magań określonych przez zamawiające-
go (które to pojęcie obejmuje także próbki 
przedmiotu zamówienia) albo którzy złożyli 
wymagane przez zamawiającego »oświad-
czenia lub dokumenty« zawierające błędy 
do złożenia brakujących lub korygujących 
błędy »oświadczeń lub dokumentów« (pró-
bek) w wyznaczonym dodatkowym terminie 
bez ustanowienia zakazu, zgodnie z którym 
uzupełnione »oświadczenia lub dokumenty« 

Iwona Zielińska

16 Biuletyn Konsultant 46 • Wrzesień 2017



Prawo i orzecznictwo

(próbki) nie mogą zmieniać treści oferty?”

Zauważyć należy, że akurat w tym zakresie 
ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 
r., poz. 2164 ze zm.), która  w aktualnym 
brzmieniu, poprzez postanowienia art.26 
ust.3 nakłada na Zamawiającego obowią-
zek wezwania wykonawców, którzy zło-
żyli oświadczenia stanowiące wstępne 
potwierdzenie, że wykonawca nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu (a więc w postępowaniach 
nadprogowych Jednolity Europejski Do-
kument Zamówienia – dalej jako „JEDZ”)), 
oświadczenia lub dokumenty potwierdza-
jące spełnianie warunków udziału w po-
stępowaniu lub kryteria selekcji, spełnianie 
przez oferowane dostawy, usługi lub robo-
ty budowlane wymagań określonych przez 
zamawiającego, brak podstaw wykluczenia, 
lub innych dokumentów niezbędnych do 
przeprowadzenia postępowania, wymaga-
nych pełnomocnictw, oświadczenia, peł-
nomocnictwa  lub dokumenty są niekom-
pletne, zawierają błędy lub budzą wskazane 
przez zamawiającego wątpliwości, do ich 
złożenia, uzupełnienia lub poprawienia 
lub do udzielania wyjaśnień w terminie 
przez siebie wskazanym, chyba że mimo 
ich złożenia, uzupełnienia lub poprawie-
nia lub udzielenia wyjaśnień oferta wyko-
nawcy podlega odrzuceniu albo konieczne 
byłoby unieważnienie postępowania, co 
do meritum niewiele się zmieniła w sto-
sunku do poprzedniego stanu prawnego. 
Zagadnienie uzupełniania bądź wyjaśnia-
nia dokumentów/oświadczeń składanych 
przez wykonawców jest też zagadnieniem 
powszechnie występującym w postępowa-
niach i ma istotne, kluczowe znaczenie dla 
ich wyniku. 

W wyroku o sygn. KIO 888/2017, odnosząc 
się do zarzutów dotyczących  wyjaśniania 
i uzupełniania JEDZ,  KIO wprost zacyto-
wała wybrane tezy z uzasadnienia wyroku 
Trybunału sygn. akt C-131/16, wskazując 
iż wyrok ten: „kompleksowo przedstawia 
twierdzenia, które należy uznać za uni-
wersalne i podnoszone przez Trybunał we 
wcześniejszych orzeczeniach, a mianowi-
cie: 

(25) „obowiązek przestrzegania przez insty-
tucję zamawiającą zasady równego trakto-
wania oferentów, mającej na celu wspiera-
nie rozwoju zdrowej i skutecznej konkuren-
cji między przedsiębiorstwami ubiegającymi 
się o zamówienie publiczne (zob. w szcze-
gólności wyroki: z dnia 29 kwietnia 2004 r., 
Komisja/CAS Succhi di Frutta, C-496/99 
P, EU:C:2004:236, pkt 110; z dnia 12 marca 
2015 r., eVigilo, C-538/13, EU:C:2015:166, 
pkt 33), która oddaje istotę zasad Unii do-
tyczących postępowań o udzielenie zamó-
wienia publicznego (zob. w szczególności 
wyroki: z dnia 22 czerwca 1993 r., Komisja/
Dania,C-243/89, EU:C:1993:257, pkt 33; z 
dnia 25 kwietnia 1996 L, Komisja/Belgia, 
C-87/94, EU:C:1996:161, pkt 51; z dnia 18 
października 2001 L, SIAC Construction, 
C-19/00, EU:C:2001 :553, pkt 33), wymaga w 
szczególności, by wszyscy oferenci znajdo-
wali się na równorzędnej pozycji zarówno w 
chwili przygotowywania ofert, jak i w chwili 
dokonywania ich oceny przez tę instytucję 
zamawiającą (zob. wyroki: z dnia 16 grudnia 

2008 r., Michaniki, C-213/07, EU:C:2008:731, 
pkt 45; z dnia 24 maja 2016 r., MT Hejqaard 
i ZObIin, C-396/14, EU:C:2016:347, pkt 37). 

26 Zasada ta wymaga w szczególności, by 
wszyscy oferenci mieli takie same szan-
se przy formułowaniu swych ofert, z czego 
wynika zatem wymóg. by oferty wszystkich 
konkurentów podlegały tym samym wa-
runkom (wyroki: z dnia 25 kwietnia 1996 
r., Komisja/Belgia, C~87/94, EU:C:1996:161, 
pkt 54; z dnia 12.grudnia 2002 r., Universale
-Bau i in., C-470/99, EU:C:2002:746, pkt 93; 
z dnia 12 marca 2015 r., eVigilo, C-538/13, 
EU:C:2015:166, pkt 33). 27 Zasada równego 
traktowania i obowiązek przejrzystości stoją 
również na przeszkodzie negocjacjom mię-
dzy instytucją zamawiającą a oferentem w 
ramach postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego, w 
związku z czym co do zasady oferta nie 
może być  modyfikowana po jej złożeniu ani 
z inicjatywy instytucji zamawiającej, ani z 
inicjatywy oferenta (zob. podobnie wyroki: z 
dnia 29 marca 2012 r., SAG ELV Slovensko i 
in., C-599/10, EU:C:2012:191, pkt 36; a tak-
że z dnia 10 października 2013 r., Manova, 
C-336/12, EU:C:2013:647, pkt 31). 

28 Dopuszczenie, by instytucja zamawia-
jąca mogła zwrócić się do kandydata, któ-
rego ofertę uważa ona za niedokładną lub 
niezgodną z wymogami technicznymi za-
wartymi w specyfikacji, z żądaniem udzie-
lenia wyjaśnień w tym względzie mogłoby 
bowiem w przypadku, w którym oferta tego 
kandydata zostałaby ostatecznie przyjęta, 
prowadzić do wrażenia, że owa instytucja 
zamawiająca negocjowała tę ofertę pota-
jemnie, ze szkodą dla innych kandydatów i 
z naruszeniem zasady równego traktowania 
(wyrok z dnia 29 marca 

2012 r., SAG ELV Slovensko i in., C-599/10, 
EU:C:2012:191, pk137). 

29 Trybunał orzekł już również jednak przy 
innej sposobności, że zasada równego trak-
towania nie stoi na przeszkodzie popra-
wieniu lub uzupełnieniu szczegółów ofer-
ty, jeżeli w sposób oczywisty wymaga ona 
niewielkiego wyjaśnienia lub sprostowania 
oczywistych omyłek, przy czym należy jed-
nak przestrzegać określonych wymogów 
(zob. podobnie, dla postępowań o udziele-
nie zamówienia publicznego w procedurze 
przetargu ograniczonego podlegających 
dyrektywie 2004/18/WE Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. 
w sprawie koordynacji procedur udzielania 
zamówień publicznych na roboty budowla-
ne, dostawy i usługi (Dz.U. 2004, L 134, s. 114), 
wyroki: z dnia 29 marca 2012 r., SAG, ELV 
Slovensko i in., C-599/10, EU:C:2012:191, pkt 
35-45, w odniesieniu do etapu oceny ofert; 
a także z dnia 10 października 2013 r., Ma-
nova, C-336/12, EU:C:2013:647, pkt 30-39, w 
odniesieniu do etapu preselekcji oferentów]. 

30 Po pierwsze. żądanie wyjaśnienia oferty, 
które może nastąpić dopiero po zapoznaniu 
się przez instytucję zamawiającą ze wszyst-
kimi ofertami. powinno zostać skierowa-
ne w równoważny sposób do wszystkich 
oferentów znajdujących się w takiej samej 
sytuacji i powinno dotyczyć wszystkich wy-
magających wyjaśnienia punktów oferty 
(zob. wyroki: z dnia 29 marca 2012 r., SAG 

ELV Slovensko i in., C-599/10, EU:C:2012:191, 
pkt 42-44; a także z dnia 10 października 
2013 r., Manova, C-336/12, EU:C:2013:647, 
pkt 34, 35). 

31 Ponadto żądanie to nie może prowadzić 
do rezultatu porównywalnego w istocie z 
przedstawieniem przez oferenta nowej ofer-
ty (zob. wyroki: z dnia 29 marca 2012 r. SAG 
EL V Slovensko i in., C-599/10. EU:C:2012: 
191, pkt 40; z dnia 10 października 2013 r., 
Manova, C-336112, EU:C:2013:647, pkt 36). 

32 Wreszcie, korzystając z przysługującego 
jej swobodnego uznania w zakresie możli-
wości zwrócenia się do kandydatów o wy-
jaśnienie ofert, instytucja zamawiająca ma 
generalny obowiązek traktować kandyda-
tów w sposób równy i lojalny, tak by żądania 
wyjaśnień nie można bylo uznać po zakoń-
czeniu procedury wyboru ofert i w świetle 
jego wyniku za nieuzasadnione bardziej lub 
mniej korzystne traktowanie kandydata lub 
kandydatów, do których żądanie takie skie-
rowano (zob. wyroki: z dnia 29 marca 2012 r., 
SAG ELV Slovensko i in., C-599/10, EU:C:20 
12: 191, pkt 41; a także z dnia 10 października 
2013 r., Manova, C-336/12, EU:C:2013:647, 
pkt 37). 

33 Żądanie wyjaśnień nie może jednak re-
kompensować braku dokumentu lub infor-
macji, których przekazanie było wymagane 
w dokumentacji przetargowej, gdyż insty-
tucja zamawiająca musi ściśle przestrzegać 
ustanowionych przez samą siebie kryteriów 
(zob. podobnie wyrok z dnia 10 października 
2013 r., Manova, C-336/12, EU:C:2013:647, 
pkt 40) - przy czym należy zauważyć, że pod 
pojęciem „oferta” TSUE rozumie nie tylko 
ofertę sensu stricto ale również wszystkie 
dokumenty składane Zamawiającemu.” 

Konkludując, KIO wskazała, iż z uwagi 
na to, że JEDZ stanowi zbiór oświadczeń 
własnych wykonawcy, stanowiących od-
powiedź na wymagania Zamawiającego 
wymagania, to z uwagi na ich liczbę  jedno 
lub kilka z tych oświadczeń może być błęd-
nych, niepełnych. „W takim przypadku, w 
ocenie Izby, Jedz może podlegać uzupeł-
nieniu w zakresie właśnie tych zindywi-
dualizowanych oświadczeń.” Ewentualne 
braki powinny być  uzupełnione, a nie wy-
jaśniane. KIO odniosła się również do sytu-
acji, w której JEDZ w całości jest niewłaści-
wie złożony, np.: w sytuacji, gdy nie został 
podpisany. Wskazała, iż w takim przypadku 
niezbędne jest uzupełnienie całego  doku-
mentu, oczywiście podpisanego we właści-
wym miejscu i w prawidłowy sposób. 

Podobne tezy znalazły się w wyroku Try-
bunału C-387/14 Esaprojekt.  Trybunał 
odniósł się w nim łącznie m.in. do trzech 
z siedmiu pytań KIO dotyczących właśnie 
zagadnienia uzupełniania dokumentów i 
oświadczeń, a mianowicie:

„1)  Czy art. 51 [dyrektywy 2004/18] w 
związku z deklarowaną w art. 2 [tej dyrek-
tywy] zasadą równego i niedyskryminacyj-
nego traktowania wykonawców oraz zasadą 
przejrzystości zezwalają na to, aby wyko-
nawca w ramach wyjaśnienia lub uzupeł-
nienia dokumentów mógł wskazać realiza-
cję (tj. wykonane dostawy) inne niż te, które 
wskazał w wykazie dostaw załączonym do 
oferty, a w szczególności czy może wskazać 
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realizację innego podmiotu, na korzystanie z 
zasobów którego nie wskazywał w ofercie?

2)  Czy w świetle orzeczenia Trybu-
nału z dnia 10 października 2013 r., Manova 
[(C-336/12, EU:C:2013:647)], z którego wy-
nika, że »zasadę równego traktowania na-
leży interpretować w ten sposób, że nie stoi 
ona na przeszkodzie wezwaniu kandydata 
przez instytucję zamawiającą, po upływie 
terminu zgłoszeń do udziału w postępowa-
niu o udzielenie zamówienia publicznego, 
do przedstawienia dokumentów opisujących 
sytuację kandydata, na przykład sprawoz-
dań finansowych, co do których można w 
sposób obiektywny ustalić, iż istniały przed 
upływem terminu zgłoszeń, o ile w materia-
łach dotyczących zamówienia nie zawarto 
wyraźnie wymogu przedstawienia takich 
dokumentów pod rygorem wykluczenia 
kandydata«, art. 51 dyrektywy 2004/18 na-
leży interpretować w ten sposób, że uzupeł-
nianie dokumentów jest możliwe jedynie w 
zakresie dokumentów, co do których moż-
na w sposób obiektywny ustalić, iż istnia-
ły przed upływem terminu składania ofert 
lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, czy też że Trybunał wskazał 
tylko jedną z możliwości, a uzupełnianie 
dokumentów możliwe jest także w innych 
przypadkach, np. poprzez dołączenie doku-
mentów, które nie istniały przed tym termi-
nem, lecz które w sposób obiektywny mogą 
potwierdzić spełnienie warunku?

3) W przypadku odpowiedzi na 
pytanie drugie wskazującej, że możliwe 
jest uzupełnianie także dokumentów in-
nych niż wskazane w orzeczeniu z dnia 10 
października 2013 r., Manova [(C-336/12, 
EU:C:2013:647)]: czy możliwe jest uzupeł-
nianie dokumentów sporządzanych przez 
wykonawcę, podwykonawców lub inne pod-
mioty, na których zdolności wykonawca się 
powołuje, w przypadku gdy nie zostały one 
przedstawione wraz z ofertą?”

W odpowiedzi na te pytania, Trybunał 
orzekł, iż  powołany w pierwszym pytaniu 
art. 51 dyrektywy 2004/18 w związku z art. 
2 tej dyrektywy należy interpretować w ten 
sposób, że stoi on na przeszkodzie temu, 
by po upływie terminu zgłoszeń do udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego wykonawca przekazał insty-
tucji zamawiającej, w celu wykazania, że 
spełnia on warunki uczestnictwa w postę-
powaniu w sprawie udzielenia zamówie-
nia publicznego, dokumenty, których nie 
zawierała jego pierwotna oferta, takie jak 
umowa zamówienia zrealizowanego przez 
podmiot trzeci oraz jego zobowiązanie do 
oddania do dyspozycji tego wykonawcy 
zdolności i środków niezbędnych do reali-
zacji rozpatrywanego zamówienia.  

Trybunał orzekł tak na tle stanu faktycz-
nego, w którym wykonawca (Konsultant 
Komputer) przedłożył instytucji zama-
wiającej po upływie terminu zgłoszeń do 
udziału w postępowaniu o udzielenie za-
mówienia publicznego dokumenty, któ-
re nie znajdowały się w jego pierwotnej 
ofercie. W szczególności, wykonawca ten 
wskazał zamówienie zrealizowane przez 
podmiot trzeci oraz dostarczył zobowią-
zanie tego podmiotu do oddania do dys-
pozycji wykonawcy zdolności i środków 

niezbędnych do realizacji zamówienia roz-
patrywanego w postępowaniu głównym. 
Tymczasem pierwotnie wykonawca powo-
ływał się wyłącznie na wiedzę i doświad-
czenie własne. Trybunał orzekł, iż takie 
działanie prowadzi do istotnej i znaczącej 
zmiany pierwotnej oferty, przypominają-
cej raczej przedstawienie nowej oferty. Ma 
również bezpośredni wpływ na kluczowe 
elementy postępowania o udzielenie za-
mówienia publicznego, gdyż warunkuje 
samą tożsamość wykonawcy, któremu zo-
stanie ewentualnie udzielone zamówienie, 
oraz na wynik weryfikacji zdolności tego 
wykonawcy, a zatem jego zdolności do zre-
alizowania rozpatrywanego zamówienia. 
Uzupełnienie takich dokumentów  powo-
dowałoby nieuzasadnione uprzywilejowa-
nie takiego wykonawcy, naruszając zasady 
równego i  niedyskryminacyjnego trakto-
wania wykonawców, a także wynikający z 
nich obowiązek przejrzystości.

Wątpliwości jednak powstają w związku z 
treścią artykułu 63  ust.1 aktualnej dyrekty-
wy klasycznej, w którym wprost  zapisano, 
iż instytucja zamawiająca wymaga, by wy-
konawca zastąpił inny podmiot, na którego 
zdolnościach polega, a który nie spełnia 
stosownego kryterium kwalifikacji lub wo-
bec którego istnieją obowiązkowe podsta-
wy wykluczenia. Instytucja zamawiająca 
może wymagać lub może być zobowiąza-
na przez państwo członkowskie do wy-
magania, by wykonawca zastąpił podmiot, 
wobec którego istnieją nieobowiązkowe 
podstawy wykluczenia. Przepis ten znalazł 
odzwierciedlenie w art.22 a ust.6 ustawy 
– Prawo zamówień publicznych, z tym, że 
polski ustawodawca dopuścił w takiej sy-
tuacji dodatkowo możliwość zobowiązania 
się wykonawcy do osobistego wykonania 
odpowiedniej części zamówienia, a więc 
zastąpienia podmiotu trzeciego, jeżeli wy-
każe zdolności techniczne lub zawodowe 
lub sytuację finansową lub ekonomiczną, 
wymaganą w celu potwierdzenia warun-
ków udziału w postępowaniu. Powstaje 
wątpliwość co do zgodności powołanego 
wyżej przepisu dyrektywy z zasadą równe-
go traktowania wykonawców w przypadku, 
gdy wykonawca nie polega na zdolnościach 
innych podmiotów. Regulacja zawarta w 
ustawie – Prawo zamówień publicznych 
pozostaje w sprzeczności z orzeczeniem 
C-387/14 Esaprojekt, ale jak już wspomnia-
no w wyroku zapadłym pod rządami po-
przedniej dyrektywy. 

Nie sposób  w tej sytuacji ocenić w oma-
wianym wyżej skutki orzeczenia C-387/14 
Esaprojekt na prowadzone pod rządaiami 
nowych przepisów postępowania.

Wydaje się jednak, że na etapie składania 
ofert/wniosków o dopuszczenie do udzia-
łu wykonawca, co do zasady powinien roz-
strzygnąć i zadeklarować czy jest zdolny do 
wykonania danego zamówienia samodziel-
nie, czy też polega w jakimś skonkretyzo-
wanym zakresie na zdolnościach innych 
podmiotów. Taka teza pozostaje jednak w 
sprzeczności z postanowieniami art. 22 a 
ust.6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Czy i jakie szczegółowe wnioski z przyto-
czonych wyżej orzeczeń TSUE faktycznie 
znajdą potwierdzenie w doktrynie i orzecz-

nictwie musimy jeszcze poczekać.

Nie oznacza to jednak, że w tym czasie nie 
należy prowadzić postępowań o zamówie-
nia publiczne  i ich rozstrzygać. Zważywszy 
zatem, iż  zgodnie z art.44 ust.4  ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach pu-
blicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz.1879 ze 
zm.)  jednostki sektora finansów publicz-
nych zawierają umowy, których przedmio-
tem są usługi, dostawy lub roboty budowla-
ne, na zasadach określonych w przepisach 
o zamówieniach publicznych, o ile odrębne  
przepisy nie stanowią inaczej, należałoby 
uznać, że w postępowaniach należy prze-
strzegać postanowień art.26 ust.3 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, ze wskaza-
niem na rozróżnienie instytucji wyjaśniania 
i uzupełniania ofert zgodnie z wyrokiem 
KIO o sygn. KIO 888/17. Nie można jednak 
zapominać o możliwości potencjalnych  
korekt finansowych w przypadku postę-
powań o zamówienie z udziałem środków 
unijnych.  

Zauważyć jednak należy, że  ponieważ „pro-
unijna  wykładnia  jest  uznanym  instru-
mentem wdrażania prawa europejskiego do 
wewnętrznego porządku prawnego, to od  
organów stosujących prawo w państwach 
Unii Europejskiej oczekuje się interpretacji 
prawa wewnętrznego  zgodnej  z  prawem  
europejskim  (co  wynika  z  art.  5  Trak-
tatu  Rzymskiego)”  (tak: wyrok Trybunału 
Konstytucyjnego z dnia 28 stycznia 2003 r., 
K 2/02 OTK-A 2003, nr 1, poz. 4).

W przeszłości KIO wypowiadała się już w 
zakresie interpretacji reguł zawartych w 
dyrektywach unijnych w odniesieniu do 
polskiego Prawa zamówień publicznych, 
wskazując np. w wyroku z dnia 23 lutego 
2011 r. sygn. akt. KIO 269/11, iż „Interpre-
tacja  prawa  krajowego  musi  więc  bez-
względnie  uwzględniać  reguły  zawarte  
w dyrektywach,  ponieważ  w  przypadku  
braku  precyzyjnego  wdrożenia  do  usta-
wodawstwa  krajowego  „tam  gdzie  celem  
dyrektyw  jest  nadanie  praw  jednostce,  
jednostka  ta  może  korzystać  z  pełni  
swoich  praw  i  w  razie  potrzeby  powo-
ływać  się  na  nie  przed  sądem krajowym” 
(orzeczenie ETS z 17 listopada 1993 r. (sygn. 
akt C -71/92) w sprawie Komisja Europejska 
przeciwko Królestwu Hiszpanii).”

Zauważyć również należy, iż nie zostały 
jeszcze zakończone wszystkie postępowa-
nia o zamówienie publiczne toczące się w 
reżimie poprzednich dyrektyw. Dotyczy to 
w szczególności postępowań prowadzo-
nych w trybie przetargu ograniczonego.

II. Sumowanie wiedzy i doświadczenia 
dwóch innych podmiotów (tzw. Podmio-
tów trzecich), które samodzielnie nie 
mają wymaganej zdolności do realizacji 
określonego zamówienia 

Przechodząc do kolejnych zagadnień po-
ruszonych w wyroku C-387 Esaprojekt, 
wskazać należy na czwarte pytanie preju-
dycjalne „Czy art. 44 [dyrektywy 2004/18] w 
związku z art. 48 ust. 2 lit. a) [tej dyrektywy] 
oraz z deklarowaną w art. 2 [tej dyrektywy] 
zasadą równego traktowania wykonawców 
zezwala na takie powoływanie się na zaso-
by innego podmiotu, o których mowa w art. 
48 ust. 3 [tej dyrektywy], w ramach którego 
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nastąpi sumowanie wiedzy i doświadcze-
nia dwóch podmiotów, które pojedynczo 
nie posiadają wymaganej przez instytucję 
zamawiającą wiedzy i doświadczenia, w 
przypadku gdy doświadczenie to jest nie-
podzielne (tzn. warunek udziału w postępo-
waniu musi być spełniony przez wykonawcę 
w całości) oraz wykonanie zamówienia jest 
niepodzielne (stanowi jedną całość)?” 

Problem polegania na zdolnościach innych 
podmiotów (podmiotów trzecich) został 
już obszernie opisany w literaturze przed-
miotu, w szczególności w kontekście pro-
blemu handlu referencjami oraz wątpliwo-
ści, co do obowiązku występowania takiego 
podmiotu w charakterze podwykonawcy, 
w zakresie, w jakim użycza swojej wiedzy i 
doświadczenia. 

Wydaje się, że został on wyeliminowany 
poprzez wejście w życie zmian wprowa-
dzonych ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. 
o zmianie ustawy – Prawo zamówień pu-
blicznych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1020). Zagadnienie to 
nie jest jednak przedmiotem niniejszego 
artykułu. 

Tym razem Trybunał orzekał na podstawie 
stanu faktycznego, w którym  Zamawiający 
wymagał wykazania się co najmniej dwoma 
zamówieniami obejmującymi (dla każdego 
ze wskazanych zamówień): dostawę, insta-
lację, konfigurację i wdrożenie zintegro-
wanego systemu szpitalnego (HIS) w czę-
ściach białej i szarej o ściśle określonych  
parametrach, a  wykonawca wskazał dwa 
zadania, z których, jak się później okazało 
jedno z nich było  realizowane w rzeczywi-
stości w ramach dwóch odrębnych zamó-
wień, z których jedno nie obejmowało czę-
ści białej, a drugie części szarej. Na skutek 
uzupełnienia na wezwanie Zamawiającego 
wykonawca przedstawił nowy wykaz do-
staw, w którym powołał się na doświadcze-
nie innego podmiotu, 

W wyroku C-387/14 Esaprojekt, powołu-
jąc się na wcześniejsze orzeczenia  (wyrok 
z dnia 7 kwietnia 2016 r., Partner Apelski 
Dariusz, C-324/14, EU:C:2016:214, pkt 39 i 
przytoczone tam orzecznictwo). Trybunał 
orzekł, iż korzystanie z prawa powoływania 
się na zdolności innych podmiotów może 
być ograniczone w wyjątkowych okolicz-
nościach. „Nie można bowiem wykluczyć, 
że szczególne prace wymagają pewnych 
kwalifikacji niemożliwych do uzyskania po-
przez połączenie niższych kwalifikacji wie-
lu podmiotów. W takiej sytuacji instytucja 
zamawiająca może zatem w uzasadniony 
sposób wymagać, aby minimalny poziom 
kwalifikacji został osiągnięty przez jednego 
wykonawcę lub, stosownie do okoliczności, 
przez skorzystanie z usług ograniczonej 
liczby wykonawców, na mocy art. 44 ust. 2 
akapit drugi dyrektywy 2004/18, o ile wy-
móg ten jest związany z przedmiotem da-
nego zamówienia i jest w stosunku do niego 
proporcjonalny (wyrok z dnia 7 kwietnia 
2016 r., Partner Apelski Dariusz, C-324/14, 
EU:C:2016:214, pkt 40 i przytoczone tam 
orzecznictwo)”. (tak: pkt.49 wyroku).  

Trybunał w odpowiedzi na pytanie czwar-
te orzekł, iż dyrektywa nie dopuszcza, „by 
wykonawca polegał na zdolnościach innego 
podmiotu w rozumieniu art. 48 ust. 3 oma-

wianej dyrektywy poprzez sumowanie wie-
dzy i doświadczenia dwóch podmiotów, któ-
re samodzielnie nie mają wymaganej zdol-
ności do realizacji określonego zamówienia, 
w przypadku gdy instytucja zamawiająca 
uzna, że dane zamówienie jest niepodziel-
ne, czyli że musi zostać zrealizowane przez 
jednego i tego samego wykonawcę, oraz że 
wykluczenie możliwości polegania na do-
świadczeniu większej liczby wykonawców 
jest związane z przedmiotem danego zamó-
wienia, które musi więc zostać zrealizowane 
przez jednego wykonawcę, oraz proporcjo-
nalne do niego.”

Wydaje się uzasadnione stwierdzenie, iż 
skoro zamówienie jest niepodzielne nie po-
winno się sumować doświadczenia odręb-
nych podmiotów. Wydaje się również, że 
dla wykazania należytej wiedzy i doświad-
czenia należałoby oczekiwać powtarzalno-
ści realizacji stosownych umów.

Taka teza znajduje potwierdzenie w art.23 
ust.5 i ust.6 ustawy – Prawo zamówień 
publicznych w aktualnym brzmieniu, acz-
kolwiek w odniesieniu do podmiotów wy-
stępujących wspólnie (konsorcjum). W 
myśl tego przepisu Zamawiający może 
określić szczególny,  obiektywnie uzasad-
niony, sposób, inny  niż w przypadku po-
jedynczych wykonawców, spełniania przez 
wykonawców ubiegających się wspólnie o 
zamówienie publiczne (konsorcjum), wa-
runków udziału w postępowaniu doty-
czących  kompetencji lub uprawnień do 
prowadzenia określonej działalności zawo-
dowej, o ile wynika to z odrębnych przepi-
sów, sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 
zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli 
jest to uzasadnione charakterem zamó-
wienia i proporcjonalne. O tych dwóch 
ostatnich kwestiach nie wolno zapominać. 
No i znowu powstaje wątpliwość, a co w 
przypadku, gdy  wymaganie dotyczy wie-
dzy i doświadczenia -  czy konieczny jest 
element powtarzalności i wykazanie przez 
ten sam podmiot powtarzalnego doświad-
czenia, czy np. dopuszczalne jest uzyska-
nie takiego rezultatu poprzez zsumowanie 
odrębnych umów np. wykonawcy i innego 
podmiotu. Pamiętajmy, że w orzeczeniu 
jest mowa o wymaganym doświadczeniu 
niepodzielnym. Zamawiający będzie się 
musiał liczyć z koniecznością uzasadnienia 
takiej okoliczności, w szczególności wobec 
organów kontrolnych.

Wydaje się, że dobrze byłoby, gdyby nad 
tym zagadnieniem pochylili się Zamawiają-
cy, kształtując warunki udziału w postępo-
waniu i wprowadzili jednoznaczne zapisy w 
tym zakresie w ogłoszeniach o zamówieniu 
i specyfikacjach istotnych warunków za-
mówienia, oczywiście uwzględniając cha-
rakter (przedmiot)  zamówienia i pamięta-
jąc o proporcjonalności wymagań. 

III. Wiedza i doświadczenie uzyskane 
przez podmioty występujące wspólnie 
(konsorcjum) i możliwość powoływania 
się na te zasoby przez pojedynczy pod-
miot,

Kolejne pytanie skierowane przez KIO do 
Trybunału, a więc pytanie piąte brzmiało:

„Czy art. 44 [dyrektywy 2004/18] w związku 
z art. 48 ust. 2 lit. a) [tej dyrektywy] oraz z 

deklarowaną w art. 2 [tej dyrektywy] zasadą 
równego traktowania wykonawców zezwala 
na takie powoływanie się na doświadczenie 
grupy wykonawców, że wykonawca, który 
realizował zamówienie jako jeden z grupy 
wykonawców, może się powoływać na reali-
zację wykonaną przez tę grupę niezależnie 
od tego, jaki był jego udział w realizacji tego 
zamówienia, czy też może powoływać się 
jedynie na swoje własne, realnie uzyskane 
doświadczenie, które zdobył, realizując daną 
część zamówienia, która została mu przypi-
sana w ramach grupy?”

 Jest to jedno z kluczowych dla 
naszego systemu zamówień publicznych 
zagadnień rozstrzygniętych w orzeczeniu 
TSUE C-387/14. Dotychczasowe orzecz-
nictwo i doktryna jednoznacznie wskazy-
wało na możliwość powoływania się na do-
świadczenie konsorcjum dotyczące całego 
realizowanego przez nie wspólnie zamó-
wienia, w szczególności wobec solidarnej 
odpowiedzialności podmiotów występu-
jących wspólnie (konsorcjum) za to zamó-
wienie wobec zamawiającego. Tymczasem 
Trybunał wskazał, iż  gdy wykonawca pole-
ga na doświadczeniu grupy wykonawców, 
której był członkiem, doświadczenie to na-
leży oceniać w zależności od konkretnego 
zakresu udziału tego wykonawcy, a więc 
jego faktycznego wkładu w prowadzenie 
działań, które były wymagane od tej grupy 
w ramach danego zamówienia publiczne-
go (tak: pkt.62 wyroku). Trybunał podzielił 
tym samym stanowisko rządu polskiego, iż  
„wykonawca nabywa realne doświadczenie 
nie przez sam fakt bycia członkiem grupy 
wykonawców i bez względu na to, jaki miał 
w tę grupę wkład, lecz wyłącznie poprzez 
bezpośredni udział w realizacji przynaj-
mniej jednej z części zamówienia, do którego 
całościowego wykonania zobowiązana jest 
ta grupa wykonawców.”  Przykład wskazany 
przez KIO (Sąd odsyłający) ilustrujący oma-
wiany problem, a więc  przykład konsor-
cjum trzech firm budujących autostradę: 
banku (finansującego inwestycję), firmy bu-
dowlanej (która faktycznie realizuje roboty 
budowlane) oraz firmy usługowej (zapew-
niającej obsługę prawną, administracyjną i 
księgową) dotyczy sytuacji szczególnej. Nie 
można w oparciu o niego wyciągać wnio-
sków o charakterze generalnym i koniecz-
ne jest każdorazowe odwołanie się do sta-
nu faktycznego i konkretnych okoliczności. 
W konsekwencji,  Trybunał odpowiadając 
na  pytanie piąte uznał,  iż dyrektywa nie 
dopuszcza on, by wykonawca biorący indy-
widualnie udział w postępowaniu o udzie-
lenie zamówienia publicznego polegał na 
doświadczeniu grupy wykonawców, której 
był członkiem przy innym zamówieniu pu-
blicznym, jeżeli faktycznie i konkretnie nie 
uczestniczył w jego realizacji. 

Jest to stanowisko rewolucyjne i budzą-
ce wiele wątpliwości. Nie wiadomo, w jaki 
sposób będzie oceniany faktyczny udział 
danego wykonawcy realizującego wspólnie 
z innymi wykonawcami zamówienie – czy 
na podstawie ścisłego podziału, jeśli taki 
jest – w umowie konsorcjum, czy też w 
inny sposób. Nie zawsze bowiem podmioty 
występujące wspólnie mają precyzyjnie po-
dzielone obowiązki i zakres robót. Mamy do 
czynienia na rynku z tzw. konsorcjami rze-
czowo – finansowymi, a więc wspólnie kie-
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rującymi i zarządzającymi realizacją całego 
zamówienia, mamy również do czynienia z 
wspólnym zarządzaniem managerskim, ale 
przede wszystkim solidarną odpowiedzial-
nością za cały zakres zamówienia łącznie 
z koniecznością przejęcia zakresu innego 
wykonawcy w przypadku upadłości  lub za-
niechań któregoś z podmiotów tworzących 
konsorcjum. Okoliczności te nie powinny 
być pomijane przy podejmowaniu konkret-
nych decyzji co do uznawania takich zdol-
ności. Zwiększy się z całą pewnością liczba 
postępowań związanych z wnoszeniem 
środków ochrony prawnej związanych z 
opisanym powyżej zagadnieniem. Nie wia-
domo również, jakie stanowisko będą zaj-
mować organy kontrolne.

IV. Wykluczenie wykonawcy w sytuacji 
podania nieprawdziwych informacji ma-
jących wpływ na wynik postępowania 
(niedbalstwo).

Kolejne pytanie, pytanie szóste dotyczyło 
zagadnienia wykluczenia  wykonawcy win-
nego poważnego wprowadzenia w błąd Za-
mawiającego, a mianowicie:

„Czy art. 45 ust 2 lit. g) dyrektywy 2004/18, 
wskazujący, że z postępowania można wy-
kluczyć wykonawcę winnego poważnego 
wprowadzenia w błąd w zakresie przeka-
zania lub nieprzekazania informacji, moż-
na interpretować w ten sposób, że z postę-
powania wyklucza się wykonawcę, który 
złożył nieprawdziwe informacje mające lub 
mogące mieć wpływ na wynik postępowa-
nia, uznając, że winą we wprowadzeniu w 
błąd jest samo przekazanie instytucji zama-
wiającej informacji niezgodnych ze stanem 
faktycznym, a mających wpływ na decyzję 
instytucji zamawiającej w zakresie wyklu-
czenia wykonawcy (i odrzucenia jego oferty) 
niezależnie od tego, czy wykonawca dokonał 
tego umyślnie i celowo, czy też z winy nie-
umyślnej, poprzez lekkomyślność, niedbal-
stwo lub niezachowanie należytej staranno-
ści? Czy za »winnego poważnego wprowa-
dzenia w błąd w zakresie przekazania lub 
nieprzekazania informacji« można uznać 
tylko wykonawcę, który przedstawił infor-
macje nieprawdziwe (niezgodne ze stanem 
faktycznym), czy również wykonawcę, który 
co prawda przedstawił informacje praw-
dziwe, lecz przedstawił je w taki sposób, by 
instytucja zamawiająca powzięła przekona-
nie, że wykonawca spełnia postawione przez 
nią wymogi, pomimo że ich nie spełnia?”

Trybunał pochylił się w tym przypadku 
w szczególności nad kwestią czy dla wy-
kluczenia wykonawcy z postępowania z 
przyczyn podanych w pytaniu szóstym 
niezbędne jest stwierdzenie umyślnego 
zachowania wykonawcy i czy w związku z 
tym niezbędne jest przedstawienie stosow-
nego dowodu przez Zamawiającego na taką 
okoliczność. Trybunał wskazał przy tym, iż 
pojęcia „winny poważnego wprowadzenia 
w błąd”, mogą zostać objaśnione i uszcze-
gółowione w prawie krajowym, ale z posza-
nowaniem prawa Unii. (tak: pkt.74 wyroku). 
Trybunał udzielił odpowiedzi na pytanie 
szóste, stwierdzając, iż „art. 45 ust. 2 lit. g) 
dyrektywy 2004/18, umożliwiający wyklu-
czenie z postępowania w sprawie udzielenia 
zamówienia publicznego wykonawcy „win-
nego poważnego” wprowadzenia w błąd w 

zakresie przekazania żądanych przez insty-
tucję zamawiającą informacji, należy inter-
pretować w ten sposób, że przepis ten można 
zastosować, jeżeli dany wykonawca dopuścił 
się pewnego stopnia niedbalstwa, a miano-
wicie niedbalstwa mogącego mieć decydują-
cy wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, 
wyboru lub udzielenia zamówienia publicz-
nego, bez względu na to, czy stwierdzone zo-
stanie umyślne naruszenie przepisów przez 
tego wykonawcę.”

Rozstrzygnięcie to jest zbieżne z aktual-
nym brzmieniem art.24 ust.1 pkt.17) usta-
wy Prawo zamówień publicznych, w myśl 
którego to przepisu z postępowania o za-
mówienie wyklucza się wykonawcę, który 
w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa 
przedstawił informacje wprowadzające w 
błąd zamawiającego, mogące mieć istotny 
wpływ na decyzje podejmowane przez za-
mawiającego w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. Tym samym podanie przez 
wykonawcę informacji nieprawdziwych 
niezależnie od powodu o ile może mieć 
decydujący wpływ na rozstrzygnięcie da-
nego postępowania o zamówienie stanowi 
o niedbalstwie i konsekwencjach w postaci 
wykluczenia takiego wykonawcy.
Zauważyć należy, że taki obowiązek istniał 
również w poprzednim stanie prawnym.
V. Możliwość wykazywania się wiedzą i 
doświadczeniem w oparciu o łączone (roz-
dzielne umowy).
Ostatnie pytanie - pytanie siódme o treści:
„Czy art. 44 [dyrektywy 2004/18] w związku 
z art. 48 ust. 2 lit. a) [tej dyrektywy] oraz z 
deklarowaną w art. 2 [tej dyrektywy] zasadą 
równego traktowania wykonawców zezwala 
na takie powoływanie się przez wykonawcę 
na posiadane doświadczenie, w ramach któ-
rego wykonawca powoła się łącznie na dwie 
lub większą liczbę umów jako jedno zamó-
wienie, pomimo że zamawiający w ogłosze-
niu ani w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia nie wskazał takiej możliwości?”. 

Również  dotyka jednej z kluczowych w 
systemie zamówień publicznych kwestii, 
w tym przypadku możliwości sumowania 
większej liczby umów w jedno zamówienie.
Trybunał wskazał, że wprawdzie instytucja 
zamawiająca w tym przypadku nie przewi-
działa wyraźnie w dokumentacji przetar-
gowej możliwości powołania się przez wy-
konawcę na dwie lub większą liczbę umów 
jako na jedno zamówienie, niemniej możli-
wości tej również wyraźnie nie wykluczo-
no ani w ogłoszeniu o zamówieniu, ani w 
specyfikacji istotnych warunków zamówie-
nia. (tak pkt.84). Tymczasem, jeżeli wymogi 
danego zamówienia można co do zasady 
spełnić, sumując zdolności i doświadczenie 
szeregu wykonawców, tym bardziej nielo-
giczne byłoby wykluczenie z góry możliwo-
ści łączenia zdolności i doświadczenia tego 
samego wykonawcy, które uzyskał on przy 
oddzielnych zamówieniach (tak pkt.62 opi-
nii rzecznika Trybunału i pkt.86 wyroku). 
W konsekwencji Trybunał orzekł, iż wska-
zany w pytaniu siódmym przepis dyrekty-
wy, „należy interpretować w ten sposób, że 
dopuszcza on, by wykonawca wykazywał 
swoje doświadczenie, powołując się łącznie 
na dwie lub większą liczbę umów jako jedno 

zamówienie, chyba że instytucja zamawia-
jąca wykluczyła taką możliwość na podsta-
wie wymogów związanych z przedmiotem 
i celami danego zamówienia publicznego 
oraz proporcjonalnych względem nich.”
Nie trzeba tu dużej przenikliwości, aby 
stwierdzić, jakie ta teza ma istotne zna-
czenie, w szczególności dla zamówień 
dotyczących dostaw, ale nie tylko. Z całą 
pewnością może to również dotyczyć ro-
bót budowlanych i usług, w szczególności 
dotyczących określonych (powtarzalnych) 
asortymentów. Nie wiadomo, jak do tego 
zagadnienia podejdą zamawiający i jak to 
wpłynie na rynek. Nie ulega wątpliwości, że 
zamawiający powinni doprecyzować doku-
menty przetargowe w tej kwestii w trosce 
o sprawność prowadzonych postępowań i 
ograniczenie liczby sporów, a więc w swo-
im dobrze pojętym interesie. Jak zawsze 
trzeba mieć na względzie proporcjonal-
ność postanowień z uwzględnieniem cha-
rakteru zamówienia.
Co jednak bardzo istotne, okazuje się, że 
wiele dotychczasowych postępowań  pro-
wadzonych było odmiennie.
VI. Interes wykonawcy w unieważnieniu 
postępowania, w sytuacji, gdy wykonawca 
nie został ostatecznie z niego wykluczony.
Ale wróćmy do orzeczenia TSUE C-131/16 
Archus i Gama i ostatniego pytania preju-
dycjalnego, na które odpowiedział Trybu-
nał, a mianowicie:
„Czy art. 1 ust. 3 [dyrektywy 92/13] należy 
interpretować w ten sposób, że »dane zamó-
wienie«, o którym mowa w tym przepisie w 
części »interes w uzyskaniu danego zamó-
wienia« oznacza »dane, prowadzone postę-
powanie o udzielenie zamówienia publicz-
nego« (tu: ogłoszone ogłoszeniem z 3 czerw-
ca 2015 r.), czy też »dany przedmiot zamó-
wienia« (tu: usługa cyfryzacji dokumentacji 
archiwum zamawiającego), niezależnie od 
tego, czy w konsekwencji uwzględnienia od-
wołania zamawiający zobowiązany będzie 
unieważnić prowadzone postępowanie o 
udzielenie zamówienia publicznego i ewen-
tualnie rozpocząć kolejne postępowanie o 
udzielenie zamówienia publicznego?”  
KIO wskazała przy tym, że wykonawcy, 
który złożył ofertę w ramach jednego po-
stępowania o udzielenie zamówienia pu-
blicznego, nie przysługuje, jeżeli jego oferta 
zostanie odrzucona, interes prawny do za-
skarżenia decyzji o udzieleniu zamówienia. 
Stąd powstaje pytanie, czy za taki interes 
może być uznany interes w ewentualnym 
wszczęciu nowego postępowania o udzie-
lenie zamówienia publicznego. 
Trybunał, powołując się na dotychczaso-
we orzecznictwo, potwierdził, iż w ramach 
postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, w którym złożono dwie ofer-
ty, a instytucja zamawiająca wydała jed-
nocześnie dwie decyzje, odpowiednio, o 
odrzuceniu oferty jednego z oferentów 
i o udzieleniu zamówienia drugiemu, do 
czasu rozstrzygnięcia wniesionego przez 
odrzuconego wykonawcę środka ochro-
ny prawnej, odrzucony oferent może po-
woływać się na interes prawny. W stanie 
faktycznym, odrzucony oferent wniósł o 
wykluczenie oferty wybranego wykonawcy 
ze względu na brak jej zgodności ze specy-
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fikacją istotnych warunków  zamówienia i 
zaskarżył odrzucenie swojej oferty. W takiej 
sytuacji należy uznać, że oferentowi, któ-
ry wniósł skargę, przysługuje uzasadniony 
interes w wykluczeniu oferty wybranego 
wykonawcy, które może w odpowiednim 
razie doprowadzić do stwierdzenia, że in-
stytucja zamawiająca nie jest w stanie do-
konać wyboru prawidłowo złożonej oferty 
(tak pkt.54-55 wyroku). Trybunał wskazał 
przy tym na prawo do wniesienia skargi 
przez wykonawców, którzy nie są ostatecz-
nie wykluczeni, w szczególności na podję-
te przez instytucje zamawiające decyzje o 
udzieleniu zamówienia. (tak: pkt.56). 
W konsekwencji Trybunał uznał, iż „w sy-
tuacji takiej jak ta rozpatrywana w postępo-
waniu głównym, w której w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego złożono 
dwie oferty, a instytucja zamawiająca wy-
dała jednocześnie dwie decyzje, odpowied-
nio, o odrzuceniu oferty jednego z oferen-
tów i o udzieleniu zamówienia drugiemu, 
odrzucony oferent, który zaskarżył obie te 
decyzje, powinien mieć możliwość żądania 
wykluczenia oferty wygrywającego oferen-
ta, w związku z czym pojęcie „danego zamó-
wienia” w rozumieniu art. 1 ust. 3 dyrektywy 
92/13 może w danym razie dotyczyć ewen-
tualnego wszczęcia nowego postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego.”

Tym samym uznać należy, że wykonawca 
może mieć interes we wniesieniu odwoła-
nia, jeżeli jego uwzględnienie doprowadzi-
łoby do unieważnienia postępowania. Nie 
może on jednak być z tego postępowania 
ostatecznie wykluczony. Interes w tym 

przypadku może polegać na możliwości 
ubiegania się o zamówienie w nowym po-
stępowaniu, wszczętym po unieważnieniu 
aktualnego postępowania. Nie trzeba tu 
przypominać, że wykazanie interesu jest 
przesłanką niezbędną dla skutecznego 
wniesienia środka ochrony prawnej (tak: 
art.179 ustawy Prawo zamówień publicz-
nych).
Nie ulega wątpliwości, iż powołane w ni-
niejszym artykule wyroki istotnie i w wie-
lu aspektach zmieniają dotychczasową 
interpretację przepisów dyrektyw oraz 
przepisów ustawy - Prawo zamówień pu-
blicznych, utrwaloną w doktrynie i orzecz-
nictwie, a tym samym praktykę stosowaną 
przez KIO, sądy, zamawiających i wyko-
nawców. Wiele z tez tych orzeczeń po-
zostaje aktualna w obowiązującym stanie 
prawnym. 
Wydaje  się,  że  największe  kontrowersje  
budzi  zagadnienie możliwości uzupełnie-
nia  dokumentów i oświadczeń, a także peł-
nomocnictw, w tym oczywiście dokumen-
tów potwierdzających brak podstaw do 
wykluczenia.  Wskazówką i pomoca może 
tu być wyrok KIO o sygn. akt. KIO 888/17.
Prof. Ryszard Szostak, wielki autorytet 
w dziedzinie Prawa zamówień publicz-
nych, miał zwyczaj mawiać – Pamiętajcie, 
że kontrola przyjdzie za trzy lata.  W tym 
przypadku raczej trzeba pamiętać, że do-
kumenty, co do zasady, dotyczące postę-
powań o zamówienie należy przechowy-
wać cztery lata od dnia zakończenia postę-
powania (tak: art.97 ust.1 ustawy – Prawo 
zamówień publicznych, ale pamiętajmy o 

postępowaniach z dofinansowaniem ze 
środków unijnych). Trudno tez odnieść się 
do zagadnienia potencjalnych korekt i sta-
nowiska organów kontrolnych, w sytuacji, 
gdy zamówienia powyżej określonej war-
tości poddawane były kontroli uprzedniej 
Urzędu Zamówień Publicznych. 
Niestety, w przypadku postępowań o 
udzielenie zamówienia publicznego, które 
są współfinansowane ze środków  unijnych, 
zarówno pod rządami poprzednich, jak i 
aktualnych dyrektyw, brak  zastosowania  
się  Zamawiającego  do  powołanych w ni-
niejszym artykule orzeczeń  TSUE  może  
skutkować  nawet nałożeniem  na  Zama-
wiającego  korekt  finansowych.   
Nie sposób również jednoznacznie wska-
zać, jak będzie się kształtować orzecznic-
two, ani jak będą się zachowywać zama-
wiający i wykonawcy. Pozostaje zatem ape-
lować do zamawiających o jak najbardziej 
precyzyjne zapisy ogłoszeń i specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, ścisłe 
przestrzeganie zasady równego traktowa-
nia wykonawców i transparentność dzia-
łań, a do wykonawców o dużą staranność i 
uważności przy sporządzaniu ofert i wnio-
sków o dopuszczenie do udziału w postę-
powaniu.
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Przyjedziemy do Ciebie.

Sprawdz naszą pełną ofertę szkoleń które możemy zorganizować u Ciebie 
w firmie lub w Twoim mieście jeśli zbierze się odpowiednia liczba uczestników.

        Szczegóły na http://sidir.pl/pelna-lista-szkolen/

więcje informacji, aktualne trerminy na http://sidir.pl/harmonogram-szkolen/

Iwona Zielińska

Członek i rozjemca SIDIR
Arbiter z listy Prezesa UZP 

w latach 1995-2007

http://sidir.pl/harmonogram-szkolen/
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Złote Zasady FIDIC:  
Nowe podejście do zapobiegania 
niewłaściwym modyfikacjom 
Warunków Kontraktowych FIDIC

Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów (Fédération International des Ingénieurs-Conseils, 
FIDIC) od lat publikuje Warunki Kontraktowe, które są szeroko stosowane w międzynarodowych kontraktach 
budowlanych w wielu krajach zaliczanych do różnych kultur i tradycji prawnych. Warunki Kontraktowe 

FIDIC polegają na zasadzie wyważonego rozkładu interesów i ryzyk kontraktowych między zamawiającym a 
wykonawcą. Ich podstawowym założeniem jest zrównoważone podejście do godzenia uzasadnionych oczekiwań 
każdej ze stron. Warunki Ogólne – których zakres zastosowania jest uniwersalny – wymagają uzupełnienia 
Warunkami Szczególnymi. Te ostatnie regulują w szczególności rozmaite kwestie odzwierciedlające indywidualne 
wymogi związane z lokalizacją inwestycji, branżą czy specyfiką przedsięwzięcia. Warunki Szczególne okazują też 
niekiedy po prostu niezbędne dla zapewnienia zgodności z przepisami ustaw – prawa publicznego lub prywatnego 
o charakterze imperatywnym. Doświadczenia międzynarodowe prowadzą jednak do wniosku, że w nader licznych 
przypadkach Warunki Szczegółowe wprowadzają zmiany, które okazują się sprzeczne z podstawowymi założeniami 
i zasadami Kontraktów FIDIC. Nasuwa to szereg problemów i wątpliwości. Z punktu widzenia Federacji FIDIC wiele 
z nich sprowadza się do pytania, czy Federacja powinna reagować na takie praktyki kontraktowe, a jeżeli tak – to 
w jaki sposób.

Grupa Zadaniowa FIDIC nr 15

W celu promowania korzystania z Wa-
runków Kontraktowych FIDIC z zachowa-
niem ich oryginalnego zrównoważonego 
charakteru, Federacja FIDIC powołała w 
kwietniu 2016 r. Grupę Zadaniową nr 15 
(Task Group 15) w celu określenia kluczo-
wych cech Warunków Kontraktowych FI-
DIC, które nie powinny być modyfikowane, 
jeżeli warunki te nadal mają być w ogóle 
uznawane za „Kontrakt FIDIC”. Określa się 
je roboczo mianem Złotych Zasad FIDIC 
(FIDIC Golden Principles). Zakres zadań 
Grupy Zadaniowej nr 15 został określony w 
Akcie Misji (Terms of Reference). Kontrolę 
nad przebiegiem i wynikami pracy Grupy 
sprawuje Komitet Kontraktowy (Contracts 
Committee) FIDIC. Członkami Grupy jest 
pięć osób – inżynierów-konsultantów oraz 
prawników pochodzących zarówno z kra-
jów common law jak i civil law.

Podstawowe założenia dotyczące Złotych 
Zasad FIDIC

Grupa Zadaniowa nr 15 ma opracować Zło-
te Zasady FIDIC na podstawie następują-
cych podstawowych założeń:

• postanowienia kontraktowe – których 
podstawą są Warunki Kontraktowe FIDIC 
– powinny być rozsądne, zrównoważone i 
uczciwe dla obu stron;

• uzasadnione interesy stron są należycie 

uwzględniane i wyważone w treści kon-
traktu;

• najlepsze praktyki sprawiedliwego i wy-
ważonego rozkładu ryzyk kontraktowych 
są wdrażane w największym możliwym 
stopniu;

• słabsza strona nie jest wyzyskiwana przez 
stronę silniejszą;

• wykonawca – oraz odpowiednio również 
podwykonawcy – otrzymują adekwatne 
wynagrodzenie, pozwalające utrzymać im 
płynność finansowania kosztów realizacji 
danego przedsięwzięcia;

• zamawiający uzyskuje najlepszy stosunek 
jakości do ceny;

• w takim zakresie, w jakim to tylko moż-
liwe, promowane są współpraca i zaufanie 
między stronami, a postawy antagoni-
styczne – unikane;

• postanowienia kontraktowe nie są niepo-
trzebnie uciążliwe;

• postanowienia kontraktowe mogą być 
praktycznie wykonane;

• postanowienia kontraktowe regulują me-
chanizmy zapobiegania sporom, a jeżeli nie 
jest to możliwe, to ich rozwiązywania w 
sposób najbardziej efektywny i minimalizu-
jący zakłócenia w realizacji kontraktu.

Na dorocznej konferencji FIDIC w Londynie 
w grudniu 2016 r. została przedstawiona 
ogólna koncepcja projektu Złotych Zasad 
FIDIC oraz kierunki dalszych prac Grupy 
Zadaniowej nr 15. Na tym etapie Złote Za-
sady – jako projekt – zostały ujęte jako pięć 
podstawowych reguł cechujących się du-
żym stopniem ogólności.

Złota Zasada nr 1:  

Kompetencje, prawa, obowiązki, funkcje 
i zakresy odpowiedzialności uczestników 
kontraktu FIDIC powinny co do zasady 
odpowiadać Warunkom Ogólnym

Kontrakty FIDIC – podobnie jak inne umo-
wy dotyczące realizacji dużych przedsię-
wzięć budowlanych – regulują nie tylko po-
zycję prawną ich stron: zamawiającego–in-
westora i wykonawcy, lecz również pośred-
nio innych podmiotów, w szczególności 
inżyniera kontraktu i podwykonawców (w 
skrócie określanych zbiorczo „uczestnika-
mi kontraktu”, ang. Contract Participants). 
Podmioty te mają swoje kontraktowo 
określone i współzależne role, kompeten-
cje i obowiązki, które są istotne dla efek-
tywnego zarządzania i właściwej realizacji 
kontraktu. Powiązane z nimi naturalnie są 
również uprawnienia kontraktowe i funkcje 
innych uczestników kontraktu. 

Układ poszczególnych ról, kompetencji i 
obowiązków różnych uczestników kon-

Rafał Morek

22 Biuletyn Konsultant 46 • Wrzesień 2017



Warunki Kontraktowe FIDIC       

traktu określony w Kontraktach FIDIC wy-
kształcał się przez lata. Bogate doświad-
czenia z różnych stron świata pozwalają 
stwierdzić, że modele te sprawdzają się w 
praktyce, przeszły próbę czasu i odpowia-
dają powszechnie akceptowanym standar-
dom w międzynarodowych projektach in-
westycyjnych.

Realizacja dużego przedsięwzięcia budow-
lanego wymaga złożonych interakcji mię-
dzy uczestnikami kontraktu. Każdy z nich 
ma swoją rolę, kompetencje i obowiązki 
skorelowane z rolami, kompetencjami i 
obowiązkami pozostałych uczestników. 
Role, kompetencje i obowiązki ustalone w 
Kontraktach FIDIC zostały określone jako 
najbardziej odpowiednie dla efektywnej re-
alizacji celów związanych z kontraktem, a 
także najlepiej dopasowane do umiejętno-
ści i indywidualnych predyspozycji typowo 
posiadanych przez różnych uczestników 
kontraktu.

W umowach, których podstawą są Warunki 
Kontraktowe FIDIC, zamawiający i wyko-
nawca powinni zachować role, kompeten-
cje i obowiązki co do zasady w tym samym 
kształcie co określone w Warunkach Ogól-
nych. W odniesieniu do obowiązków zama-
wiającego oznacza to – począwszy od kwe-
stii rudymentarnych – m.in. przekazanie 
wykonawcy dostępu do placu budowy w 
czasie umówionym oraz zapłatę należnego 
wynagrodzenia; natomiast, w odniesieniu 
do wykonawcy – wykonanie i ukończenie 
robót zgodnie z kontraktem oraz usunięcie 
wad w okresie zgłaszania wad.

Role, kompetencje i obowiązki innych 
uczestników kontraktu określone w Wa-
runkach Ogólnych są równie istotne dla 
skutecznej realizacji celów związanych z 
kontraktem (bez względu na to, że nie bę-
dąc stronami kontraktu podmioty nie są 
oczywiście związane jego postanowienia-
mi). W  przypadku Czerwonej, Różowej i 
Żółtej Książki FIDIC niezbędne jest wyzna-
czenie inżyniera kontraktu posiadającego 
odpowiednie, odrębne kompetencje oraz 
zasoby niezbędne dla właściwego wykony-
wania powierzonej mu roli, tak jak została 
ona określona w Warunkach Ogólnych. 
Inżynier powinien wykonywać swoją rolę 
kontraktową – w szczególności dokonywać 
uzgodnień lub ustaleń – obiektywnie, przy 
uwzględnieniu wszystkich istotnych oko-
liczności i zgodnie z Warunkami Kontraktu. 
To oznacza m.in., że inżynier nie może kie-
rować się wyłącznie interesami zamawia-
jącego, bez należytego uwzględnienia wy-
nikających z kontraktu praw wykonawcy. 
Podobnie, w przypadku Srebrnej Książki, 
przedstawiciel zamawiającego (o ile zostaje 
wyznaczony) powinien mieć odpowiednie 
kompetencje umożliwiające należyte wy-
konywanie powierzonej mu roli, a także 
powinien wykonywać ją w taki sposób, by 
umożliwić wykonawcy korzystanie z jego 
uprawnień kontraktowych.

Złota Zasada nr 2:  

Warunki Szczególne powinny być zreda-
gowane w sposób klarowny i jednoznacz-
ny 

Warunki Ogólne FIDIC powstały w wyniku 
zaangażowania szerokiego grona specjali-
stów i praktyków z całego świata. Jednymi 
z najważniejszych osiągnięć tej wielolet-
niej pracy są spójność, klarowność i jed-
noznaczność ich postanowień. Staranna i 
przemyślana redakcja postanowień umow-
nych jest kluczowa dla zapewnienia, by 
wszyscy uczestnicy kontraktu właściwie 
rozumieli swoje role i obowiązki i by mo-
gli je wykonywać należycie, a także w ten 
sam sposób – korzystać z swoich praw. 
Jak pokazuje doświadczenie, Warunkom 
Szczegółowym nie zawsze można przypi-
sać te same przymioty. Nader często oka-
zują się wewnętrznie sprzeczne, niezgodne 
z Warunkami Ogólnymi lub zredagowane w 
sposób nieprzemyślany, niespójne z termi-
nologią Warunków Ogólnych itp. Nie ulega 
wątpliwości, że postanowienia kontrak-
towe jako całość będą klarowne i jedno-
znaczne, tylko o ile Warunki Szczególne – 
modyfikując i uzupełniając Warunki Ogólne 
FIDIC – będą z nimi harmonijnie skorelo-
wane i uważnie zredagowane.

Złota Zasada nr 3:  

Warunki Szczególne nie mogą być 
sprzeczne z rozkładem ryzyk przewidzia-
nym w Warunkach Ogólnych

Sprawiedliwy i wyważony rozkład ryzyk 
kontraktowych przy opracowywaniu po-
stanowień kontraktowych jest powszech-
nie uznawany za najbardziej odpowiedni 
sposób minimalizowania prawdopodobień-
stwa, że realizacja kontraktu doprowadzi 
do powstawania sporów i zagrozi skutecz-
nemu osiągnięciu celów kontraktu. Uznaje 
się, że jest to fundamentalna zasada leżąca 
u podstaw Kontraktów FIDIC. W szcze-
gólności Warunki Szczególne nie powinny 
zatem zacierać fundamentalnych różnic 
pomiędzy poszczególnymi Książkami FI-
DIC, np. selektywnie przenosić niektóre 
elementy charakterystyczne dla Książki 
Srebrnej do umów realizowanych na pod-
stawie Książek Czerwonej lub Żółtej.

Złota Zasada nr 4:  
Warunki Szczególne powinny określać 
rozsądny czas na wykonywanie praw i 
obowiązków kontraktowych
Terminy wskazane w rozmaitych posta-
nowieniach Warunków Ogólnych zostały 
ukształtowane w wyniku konsensusu wy-
pracowanego w drodze wieloletniej ewo-
lucji, na podstawie różnych międzynarodo-
wych doświadczeń, równoważąc rozmaite 
interesy uczestników kontraktu. Uznaje się, 
że odpowiadają międzynarodowym stan-
dardom określając czas typowo niezbędny 
dla wykonywania danych czynności bez 
zbędnej zwłoki.
Konsekwencją pochopnego skracania ter-
minów określonych w Warunkach Ogól-
nych może być pozostawienie uczestnikom 
kontraktu czasu, który okaże się niewy-
starczający dla należytego wykonania ich 
obowiązków lub korzystania z ich praw. 
Podobnie, nadmierne przedłużanie termi-
nów może negatywnie wpłynąć na sytuację 
kontraktową stron. Jednym z typowych 

przykładów jest praktyka zbędnego wy-
dłużania terminów wydawania przejścio-
wych świadectw płatności, co powoduje 
przesadne odraczanie terminów płatności, 
zakłócenia płynności finansowej po stro-
nie wykonawcy i ostatecznie – negatywne 
konsekwencje również dla samego zama-
wiającego.
Złota Zasada nr 5:  
Wszelkie spory powinny być w pierwszej 
kolejności kierowane do komisji rozjem-
czej
Komisje rozjemcze są ważnym mechani-
zmem zapewniającym stronom tryb roz-
wiązywania sporów – a co najmniej ich re-
gulowania w sposób prowizoryczny tak, by 
zminimalizować ich negatywny wpływ na 
realizację kontraktu – który jest znacznie 
tańszy i szybszy od postępowań adjudyka-
cyjnych.
Procedura rozjemcza wprowadza do rela-
cji między stronami niezależny i fachowy 
podmiot trzeci. Jego misja polega na do-
prowadzeniu do wczesnego rozwiązywania 
sporów i zapewniania dobrej komunikacji 
między stronami – a tym samym ich nie-
zbędnej współpracy. Niezależność komisji 
rozjemczych okazuje się szczególnie ważna 
w przypadku, gdy po stronie inżyniera kon-
traktu powstaje ryzyko konfliktu interesów 
wynikające z zależności od zamawiającego.
Stała komisja rozjemcza – w postaci okre-
ślonej w Czerwonej i Różowej, a w przy-
szłości również w Żółtej i Srebrnej Książ-
kach FIDIC – pełni zasadniczą rolę nie tyl-
ko w zakresie rozwiązywania, lecz przede 
wszystkim zapobiegania powstawaniu spo-
rów. 
Jeżeli którakolwiek ze stron ma zastrze-
żenia do decyzji komisji rozjemczej, może 
złożyć powiadomienie o odrzuceniu i do-
prowadzić do wszczęcia arbitrażu. nawet 
jednak w takim przypadku decyzja komisji 
rozjemczej odgrywa pozytywną rolę. po-
zwala bowiem uregulować spór tymczaso-
wo, tzn. na czas trwania kontraktu, i unik-
nąć odciągania personelu od koncentracji 
na realizacji jego celów, które nieuchronnie 
towarzyszy zaangażowaniu w postępowa-
nie sporne.
W ocenie Grupy Zadaniowej nr 15 funkcjo-
nowanie niezależnej i bezstronnej komisji 
rozjemczej, rozwiązującej (choćby tymcza-
sowo) spory kontraktowe, ma fundamen-
talne znaczenie dla Kontraktów FIDIC i na-
leży do Złotych Zasad. 
Grupa Zadaniowa nr 15 kontynuuje swoje 
prace, a ich wyniki mają zostać przedsta-
wione do końca 2017 roku.

Rafał Morek

Arbiter Sądu 
Arbitrażowego SIDIR, 

doktor nauk prawnych, 
adiunkt na Wydziale 
Prawa Uniwersytetu 

Warszawskiego, adwokat, 
partner w kancelarii K&L 

Gates, członek Grupy 
Zadaniowej nr 15 FIDIC
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Prawo i orzecznictwo

Ciąg dalszy analizy  
orzecznictwa w zakresie terminu na 
powiadomienie o roszczeniu  
w umowach opartych o WK FIDIC

Od momentu opublikowania ostatniego artykułu mojego autorstwa w tytułowej sprawie zbliża się okres 
trzech lat. W tym czasie orzecznictwo nie zaskoczyło nas żadnym wyrokiem mającym większe znaczenie 
w rozstrzygnięciu problemu konsekwencji zastrzeżenia w Warunkach Kontraktowych FIDIC terminu 28 dni 

na złożenie przez Wykonawcę do Inżyniera powiadomienia o roszczeniu. Obecnie nadarzyła się okazja wrócić do 
tematu za sprawą wyroku Sądu Najwyższego z dnia 23 marca 2017 r. Sygn. akt V CSK 449/16. 

Powód, na zlecenie zamawiającego realizo-
wała roboty budowlane w oparciu o umo-
wę o zamówienie publiczne sporządzoną 
z wykorzystaniem WK FIDIC. Doszło do 
zrealizowania większej ilości ziemnych od 
ujętych w przedmiarze, o czym wykonaw-
ca poinformował inżyniera, który zapewnił 
go, że przekroczenie ilości zostanie rozli-
czone zgodnie z umową, do czego jednak 
w następstwie nie doszło. Ponadto wyko-
nawca zrealizował roboty dodatkowe nie 
ujęte w zamówieniu publicznym i dopiero 
w późniejszym czasie złożył inżynierowi 
powiadomienie o roszczeniu na podstawie 
Subkluauzuli 20.1 WK FIDIC. Od momentu 
zidentyfikowania konieczności wykona-
nia robót dodatkowych budowlanych, ich 
wykonania za zgodą zamawiającego i na-
stępnie odbioru bez zastrzeżeń i złożenia 
powiadomienia upłynęło ok. trzech miesię-
cy. Doszło więc do przekroczenia terminu 
28 dni od momentu w którym wykonawca 
dowiedział się lub powinien był się dowie-
dzieć o okolicznościach uzasadniających 
roszczenie o zapłatę dodatkowego Kosztu 
w rozumieniu WK FIDIC.

Sąd Okręgowy przyznał wykonawcy rację i 
uznał, że na podstawie art. 405 k.c. bezpod-
stawnie wzbogaconym został zamawiający, 
który musi zrekompensować Wykonawcy 
jego zubożenie majątkowe. 

Sąd pierwszej instancji nie podzielił zarzu-
tu pozwanego, że powodowi nie przysłu-
guje roszczenie o zapłatę wynagrodzenia 
za rzeczywiście wykonane roboty ziemne 
ani roszczenie o zwrot bezpodstawnego 
wzbogacenia wynikającego z wykonania ro-
bót dodatkowych, gdyż przekroczył termin 
przewidziany w Subklauzuli 20.1 umowy, na 
powiadomienie o nich inżyniera kontrak-
tu, wobec czego utracił roszczenia z tego 
tytułu. Stwierdził, że Subklauzula 20.1 kon-
traktu jest nieważna bowiem przewiduje 
umowną modyfikację instytucji i terminów 
przedawnienia i stanowi naruszenie art. 117 
par.1 k.c. oraz obejście art. 119 k.c. 

Sąd Apelacyjny podzielił ustalenia faktycz-

ne oraz ocenę prawną Sądu pierwszej in-
stancji. Stwierdził, że termin zastrzeżony w 
Subklauzuli 20.1 jest umownym terminem 
przedawnienia, co skutkuje nieważnością 
klauzuli na podstawie art. 58 k.c. jako zmie-
rzającej do obejścia ustawowego zakazu 
skracania terminów przedawnienia prze-
widzianego w art. 119 k.c. Sąd Apelacyjny 
podzielił również stanowisko Sądu pierw-
szej instancji zarówno w kwestii zasadności 
dochodzenia przez powoda świadczenia za 
wykonanie zwiększonych ilości oraz robót 
dodatkowych na podstawie art. 405 k.c.

W skardze kasacyjnej opartej na pierwszej 
podstawie pozwany zarzucił naruszenie: 
art. 65 § 1 i 2 k.c. w zw. z art. 119 k.c. oraz art. 
3531 k.c. przez błędną wykładnię polegającą 
na przyjęciu, że wprowadzanie do umowy 
terminów zawitych jest niedopuszczalne 
w kontekście zakazu skracania terminów 
przedawnienia i godzi w zasadę swobody 
umów; art. 58 § 1 k.c. przez niewłaściwe 
zastosowanie na skutek wadliwego uzna-
nia, że Subklauzula 20.1 FIDIC w zakresie, 
w jakim powoduje wygaśnięcie roszczeń w 
razie ich nieterminowego zgłoszenia jest 
nieważna, jako przyjęta w celu obejścia 
ustawy; art. 56 k.c. i 65 § 1 i 2 k.c. przez nie-
właściwe zastosowanie polegające na przy-
jęciu, że nie było objęte zgodnym zamiarem 
stron i celem postanowienia Subklauzuli 
12.1 FIDIC zwolnienie pozwanego z obo-
wiązku zapłaty wynagrodzenia za dodat-
kowe roboty budowlane, oraz na uznaniu 
powołanego postanowienia za pozbawione 
znaczenia dla oceny zasadności roszczenia 
powoda; art. 353 § 1 k.c., art. 354 § 1 k.c. w 
związku z art. 405 k.c.

Sąd Najwyższy dokonując oceny zarzu-
tów kasacyjnych od kwestii charakteru 
Subklauzuli zawartej w pkt. 20.1 kontrak-
tu stron opartego na wzorcu umownym 
FIDIC, stwierdził, że zarówno w praktyce 
zagranicznej jak i polskiej klauzula ta budzi 
wątpliwości przede wszystkim ze względu 
na przewidziane w niej skutki niezachowa-
nia przez wykonawcę 28-dniowego termi-

nu na zawiadomienie inżyniera kontraktu 
o okolicznościach uprawniających do żą-
dania dodatkowego wynagrodzenie. Skut-
kiem tym jest bowiem utrata uprawnienia 
do dodatkowej zapłaty i zwolnienie zama-
wiającego z wszelkiej odpowiedzialności 
związanej z tym roszczeniem. W polskiej 
literaturze w kwestii charakteru powyższej 
klauzuli wyrażane są różne stanowiska, 
przy czym przeważają dwa przeciwstawne: 
pierwsze, podzielone w niniejszej sprawie 
przez Sądy obu instancji, przyjmując, że 
ponieważ zastrzeżenie za niedochowanie 
terminu sankcji w postaci utraty (wyga-
śnięcia) roszczenia jest zbliżone w skut-
kach do skrócenia terminu przedawnienia, 
a zgodnie z art. 119 k.c. terminy przedaw-
nienia nie mogą być skracane przez czyn-
ność prawną, jest to zastrzeżenie nieważne 
na podstawie art. 58 § 1 k.c., jako prowadzą-
ce do obejścia ustawy i drugie przyjmujące, 
że postanowienie to nie stanowi mody-
fikacji terminu przedawnienia roszczeń, 
lecz przewiduje umowny termin zawity do 
ich dochodzenia, dopuszczalny na gruncie 
prawa polskiego, a zatem klauzula ta jest 
skuteczna. 

Sąd Najwyższy podzielił drugi z powyższych 
poglądów. Uznał, że brak jest podstaw do 
uznania, że w omawianej klauzuli chodzi 
o termin ograniczający dochodzenie rosz-
czenia przed sądem, a więc o termin zbli-
żony do terminu przedawnienia. Jego zda-
niem nie wskazuje na to treść klauzuli ani 
przewidziany w niej skutek określony jako 
„zwolnienie zamawiającego z odpowie-
dzialności” za dodatkowe wynagrodzenie. 
Klauzula ta przewiduje zwolnienie zama-
wiającego z obowiązku zapłaty wykonawcy 
wynagrodzenia za roboty dodatkowe, jeżeli 
wykonawca nie zawiadomi go w określo-
nym w umowie terminie o okolicznościach 
uzasadniających żądanie takiego wynagro-
dzenia. Jest to zatem sankcja utraty upraw-
nienia do dochodzenia od zamawiającego 
wynagrodzenia za dodatkowe prace, wyni-
kająca z niedochowania przez wykonawcę 
umownego aktu staranności w postaci ko-
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nieczności zawiadomienia drugiej strony 
w określonym terminie o okolicznościach 
uzasadniających jej odpowiedzialność za 
dodatkowe wynagrodzenia. Termin prze-
widziany w omawianej klauzuli jest zatem 
umownym terminem notyfikacyjnym, w 
czasie którego należy zawiadomić drugą 
stronę o określonych okolicznościach, pod 
rygorem utraty określonych uprawnień. Co 
do charakteru jest zbliżony do ustawowego 
terminu reklamacyjnego i aktu staranno-
ści przewidzianych m.in. w art. 563 § 1 k.c. 
Dopuszczalność zastrzegania w umowie 
terminów zawitych sensu stricto, których 
niezachowanie powoduje utratę określo-
nych umownych uprawnień, w tym termi-
nów notyfikacyjnych i aktów staranności, 
nie powinna być kwestionowana na grun-
cie zasady swobody umów przewidzianej 
w art. 3531 k.c. Dopuścił ją także Sąd Naj-
wyższy między innymi w wyrokach z 30 
czerwca 1980 r. I CR 206/80 (OSNC z 1981 
r., nr 4, poz. 63), z 20 września 2007 r. II 
CSK 241/0 i 3 lutego 2011 r. I CSK 282/100 
(oba nie publ.). Sąd Najwyższy uznał więc, 
że wbrew odmiennemu stanowisku Są-
dów obu instancji, strony mogły zastrzec 
w łączącej je umowie opartej na wzorcu 
umownym FIDIC Subklauzulę 20.1 zawiera-
jącą umowny termin zawity do dokonania 
aktu staranności zawiadomienia przez wy-
konawcę zamawiającego o okolicznościach 
uzasadniających żądanie wynagrodzenia 
za roboty dodatkowe, pod rygorem utraty 
tego uprawnienia. 

Jednakże co istotne, skuteczność takie-
go zastrzeżenia umownego w odniesieniu 
do konkretnego roszczenia należy jednak 
poddać badaniu z punktu widzenia zasad 
art. 3531 w zw. z art. 56 k.c. na gruncie sto-
sunku prawnego, w którym zastrzeżenie 
to zawarto. Biorąc z tego punktu widzenia 
pod uwagę okoliczności niniejszej sprawy 
należy uznać, że zastrzeżenie to nie było 
skuteczne w odniesieniu do zgłoszonego w 
sprawie roszczenia powoda o zapłatę wy-
nagrodzenia za dodatkowe roboty ziemne 
wykonane w ramach umowy o zamówienie 
publiczne. Nie ulega bowiem wątpliwo-
ści, że konieczność wykonania tych robót 
była bezsporna, a zaniżenie - w stosunku 
do rzeczywistych potrzeb - ilości robót 
ziemnych w projekcie, przedmiarze robót 
i w kosztorysie była spowodowana błędem 
projektowym, a więc wynikało z przyczyn 
obciążających zamawiającego. Bezsporne 
jest również, że powód zawiadomił inży-
niera kontraktu o zaniżeniu koniecznych 
do wykonania robót ziemnych, wnosił o 
zatwierdzenie w obmiarze faktycznie wy-
konanych robót, przesłał do sprawdzenia i 
akceptacji księgę obmiaru robót i zwrócił 
się o podanie sposobu rozliczenia robót 
dodatkowych i otrzymał zapewnienie, że 
roboty te zostaną rozliczone i zapłacone 
zgodnie z zasadami warunków ogólnych 
FIDIC. W tych okolicznościach uznanie, 
że z powodu niezachowania 28-dniowego 
terminu notyfikacji, uprawnienie powoda 
do wynagrodzenia za roboty dodatkowe 
wygasło, byłoby sprzeczne z celem i wła-
ściwością takiego zastrzeżenia umownego 
oraz zasadami współżycia społecznego. 
Zamawiający bowiem został powiadomiony 
o konieczności wykonania robót dodatko-
wych, zgodził się na to, zapewnił o zapłacie 

za nie wynagrodzenia, a fakt, że notyfika-
cja nastąpiła po terminie umownym, nie 
zwiększał zakresu jego odpowiedzialności.

Sąd Najwyższy zauważył bowiem, że za-
warta w umowie stron Subklauzula 20.1 
mogła dotyczyć jedynie odpowiedzialności 
kontraktowej zamawiającego, a zatem jej 
zastosowanie w wypadku naruszenia przy-
jętego w niej terminu notyfikacyjnego, mo-
gło doprowadzić co najwyżej do wygaśnię-
cia uprawnienia wykonawcy do żądania od 
zamawiającego wynagrodzenia za roboty 
dodatkowe w oparciu o postanowienia 
umowy. Nie pozbawiała go natomiast moż-
liwości dochodzenia na podstawie art. 405 
k.c. zwrotu korzyści majątkowej jaką uzy-
skał zamawiający jego kosztem w wyniku 
wykonania robót dodatkowych. Nie ma bo-
wiem podstaw do przyjęcia, że Subklauzula 
20.1, w razie niedochowania przewidziane-
go w niej terminu, wyłączała także odpo-
wiedzialność zamawiającego w oparciu o 
przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu, 
które stanowią odrębną, ustawową, poza-
kontraktową podstawę odpowiedzialności 
i jej wyłączenie w drodze umowy (art. 473 
k.c.) musiałoby być wyraźne i jednoznacz-
ne. Wyłączenie takiej odpowiedzialności 
nie wynika z treści ani uzasadnionego spo-
łecznie i gospodarczo celu tej klauzuli. W 
tej sytuacji, w razie niedochowania przez 
wykonawcę terminu przewidzianego w 
Subklauzuli 20.1, zamawiający ponosiłby 
odpowiedzialność za roboty dodatkowe 
na podstawie art. 405 k.c., a pozwany nie 
wykazał ani nie twierdził, że zakres tej od-
powiedzialności byłby szerszy niż przy od-
powiedzialności kontraktowej.

W konsekwencji Sąd Najwyższy uznał, że 
mimo błędnego uzasadnienia Sądu Apela-
cyjnego w kwestii charakteru Subklauzuli 
20.1 kontraktu stron i trafności kasacyjnych 
zarzutów w tym zakresie, wyrok w tej czę-
ści odpowiada prawu (art. 39814 k.p.c.). 

Komentowany wyrok został wydany w 
składzie trzyosobowym, a zatem można 
zakładać, że Sąd Najwyższy być może od-
niesie się do przedmiotowej kwestii jeszcze 
w innych wyrokach.

Wnioski, które nasuwają się po analizie 
treść przedmiotowego orzeczenia:

• Wyrok utrzymał generalną zasadę ko-
nieczności zrekompensowania Wy-
konawcy negatywnych skutków ryzy-
ka kontraktowego, które się ziściło, a 
które jest przypisane Zamawiającemu. 
Bezpodstawnie (tu bezumownie) wzbo-
gacony Zamawiający zobowiązany jest 
zwrócić zubożonemu Wykonawcy rów-
nowartość przysporzenia majątkowego. 
Analogicznie należy wywodzić koniecz-
ność zapłaty odszkodowania za Przedłu-
żenie Czasu na Ukończenie. Zmienią się 
tylko podstawy prawne. Bowiem zamiast 
przepisów o bezpodstawnym wzbogace-
niu tj. art. 405 k.c. zastosowanie znajdą 
przepisy o naprawieniu szkody wyrzą-
dzonej nieumyślnie tj. art. 471 k.c.

• Wykonawca powinien jak najszybciej 
powiadomić inżyniera i ewentualnie za-
mawiającego o powstaniu okoliczności, 
które mogą skutkować koniecznością 
zwiększenia wynagrodzenia kontrak-

towego poprzez zapłatę dodatkowego 
Kosztu i/lub wydłużenia Czasu na Ukoń-
czenie;

• powiadomienie może być dane w jednej 
z form stosowanych w praktyce budow-
lanej tj. pisemne powiadomienie o moż-
liwości powstania Roszczenia w trybie 
Sk 20.1, wpis w dzienniku budowy, in-
formacja na radzie budowy zanotowana 
w protokole z jej przebiegu lub pisemne 
wystąpienie Wykonawcy;

• Inżynier jako solenny doradca Zama-
wiającego nie powinien wykorzystywać 
jakichkolwiek niedoskonałości w po-
stępowaniu Wykonawcy np.: nie zacho-
wanie formy pisemnej powiadomienia 
o możliwości powstania Roszczenia w 
trybie Sk 20.1 i tylko z tego powodu od-
rzucać ewentualne roszczenie. Powinien 
zbadać i ocenić każdy wpis w dzienniku 
budowy, notatce z rady budowy lub pi-
semne wystąpienie Wykonawcy. Nawet 
jeśli uważa, że Wykonawca nie dotrzymał 
terminu 28 dni na powiadomienie, w celu 
dochowania należytej staranności powi-
nien merytorycznie odnieść się roszcze-
nia i ocenić jego zasadność oraz prze-
prowadzić procedurę ustalenia o której 
mowa w sk 3.5, a jedynie we wnioskach 
końcowych może zamieścić informację 
o ewentualnym niedotrzymaniu przez 
Wykonawcę terminu na powiadomienie, 
co może zwolnić Zamawiającego z odpo-
wiedzialności na gruncie Kontraktu, ale 
nie zwolni z odpowiedzialności na zasa-
dach ogólnych, określonych przepisami 
kodeksu cywilnego;

• Jeśli Inżynier i Zamawiający odmówią 
zwrotu Wykonawcy bezpodstawnego 
wzbogacenia lub zapłaty odszkodowania, 
sprawa znajdzie swój finał w sądzie po-
wszechnym, którego wyrok (w zależno-
ści od okoliczności danej sprawy) może 
być niekorzystny dla Zamawiającego, co 
będzie się wiązało z koniecznością zwro-
tu m.in. kosztów sądowych, zastępstwa 
procesowego i przede wszystkim odse-
tek ustawowych. Jednakże w związku z 
wejściem w życie z dniem 1 czerwca 2017 
r. nowelizacji ustawy o finansach publicz-
nych (Dz.U.2016.1870 z dnia 2016.11.18) 
poprzez dodanie artykułu 54a stanowią-
cego, że wydatkujący środki publiczne 
może zawrzeć ugodę w sprawie spornej 
należności cywilnoprawnej w przypad-
ku dokonania oceny, że skutki ugody są 
dla tej jednostki lub odpowiednio Skar-
bu Państwa korzystniejsze niż prawdo-
podobny wynik postępowania sądowe-
go lub arbitrażowego. Ocenę skutków 
należy sporządzić w formie pisemnej z 
uwzględnieniem okoliczności sprawy, 
zasadności spornych żądań, możliwości 
ich zaspokojenia i przewidywanego cza-
su trwania oraz kosztów postępowania 
sądowego albo arbitrażowego.  
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Inwestujesz – ryzykujesz? 
Klauzula 18 FIDIC*, a realne ryzyka 
towarzyszące inwestycji budowlanej

Czym są standardy FIDIC? Każdy zainteresowany procesem inwestycyjnym zna zapewne odpowiedź na to 
pytanie. FIDIC to skrót od Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów (Federation Internationale 
des Ingenieurs-Conseils), czyli związku stowarzyszeń niezależnych inżynierów konsultantów z różnych 

krajów. Stowarzyszenie wypracowało  zbiór ogólnych procedur ujednoliconych dla (prawie) całego świata, 
procedur i warunków związanych z prowadzeniem i przebiegiem inwestycji budowlanych określający wzajemne 
zobowiązania Inwestora (Zamawiającego) i Wykonawcy, któremu powierzono realizację projektu inwestycyjnego. 
Regulacje prawne opisane w FIDIC zmierzają do wprowadzenia pewnej równowagi między obowiązkami i 
interesami stron procesu inwestycyjnego, tj. zakładają sprawiedliwy podział ryzyka, zagrożeń i odpowiedzialności 
między zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych. FIDIC jest obecnie fundamentem, na którym powstaje 
większość umów o roboty budowlane. FIDIC opracował wspólny model organizacji procesu budowlanego i stworzył 
tzw. Warunki Kontraktowe, które stanowią wzór umowy o roboty budowlane. Składają się one z dwóch części: 
części ogólnej i części szczególnej. Dostarczając „ogólne warunki”, które mogą być następnie modyfikowane, aby 
zrealizować potrzeby inwestora, uzupełniony zostaje często dodatkowym dokument -„warunkami szczególnymi”. 

W Polsce większość kontraktów realizowa-
nych jest w formule „zaprojektuj i wybuduj” 
lub „wybuduj”, których uczestnicy sięgają 
po czerwoną i żółtą książkę FIDIC.  Kom-
pletną paletę FIDICA uzupełniają jeszcze 
trzy kolory: srebrny, zielony i biały. Wszyst-
kie te wzorce sprawić miały, że każdy pro-
ces inwestycyjny stanie się bardziej czytel-
ny i uporządkowany, co tym samym ułatwi 
jego realizację. 

Czy tak się jednak stało? 

Trudno znaleźć jednoznaczną odpowiedź, 
a jednak spojrzenie w niedaleką przeszłość 
pokazuje, że wielokrotnie uniwersalne za-
pisy zderzały się brutalnie z rzeczywisto-
ścią podczas budowy. Wszyscy pamiętamy, 
co działo się z inwestycjami drogowymi, 
które inicjowane były przed Euro 2012? 
Zrywanie kontraktów na realizację inwe-
stycji, dramatyczne spory sądowe i ban-
kructwa firm wykonawczych i podwyko-
nawczych. FIDIC im nie zapobiegł, a dopro-
wadził wręcz do  multiplikowania  kosztów, 
stawiając ostatecznie przede wszystkim 
Inwestora (Zamawiającego) w bardzo nie-
komfortowej i trudnej sytuacji. 

Gdzie w tym wszystkim są ubezpieczenia? 
Ubezpieczenie ryzyk budowlano montażo-
wych w formule wszystkich ryzyk, zwane 
potocznie CAR/EAR (Construction/Erec-
tion All Risks) obejmuje ochroną wszelkie 
szkody powstałe w trakcie procesu inwe-

stycyjnego, będące następstwem szeroko 
rozumianych zdarzeń losowych (nie będą 
to tylko powódź, czy pożar ale i wadli-
wość projektu, prac budowlanych, etc.) 
powstałych w okresie ubezpieczenia. To 
fundament warunkujący odpowiedzialność 
ubezpieczyciela, a jednak bardzo często 
bagatelizowany, bądź całkowicie pomijany 
przez Zamawiającego. Zejście z placu bu-
dowy Wykonawcy, któremu pozostawio-
no wcześniej gestię ubezpieczeniową, po 
czym przyjęcie kolejnego, który zgodnie 
z praktyką FIDIC również będzie Stroną 
ubezpieczającą  jest  kardynalnym  błędem, 
który przynieść może druzgocące skutki. 
Wykonawca schodzący z budowy zabiera 
bowiem ze sobą również ubezpieczenie 
budowlane, które zawarł zgodnie z posta-
nowieniami klauzuli 18. Nowy Wykonawca 
wchodzący na plac budowy również, tak jak 
poprzednik występujący jako Strona ubez-
pieczająca - legitymuje się przed Inwesto-
rem (Zamawiającym) polisą, która w datach 
zawarcia i obowiązywania  koresponduje 
z ubezpieczeniem  poprzedniego wyko-
nawcy. Dopiero w momencie wystąpienia 
szkody, bez względu na to czy powstanie 
ona na etapie budowy, czy też w trakcie 
obowiązywania klauzul gwarancyjnych po-
jawią się skutki takiego podejścia do kwe-
stii ubezpieczenia. Kiedy powstało bowiem 
określone w Warunkach Ubezpieczenia 
„zdarzenie losowe powodujące powstanie 
szkody”? Czy w okresie, kiedy prace pro-

wadził pierwszy, czy kolejny wykonawca 
prac budowlanych? I tak bez przewidze-
nia takiej sytuacji, traktowanej zazwyczaj 
jako „ryzyko abstrakcyjne” rozpoczyna się 
pasmo problemów, które w zależności od 
rozmiaru szkody może doprowadzić do ko-
lejnej trudnej sytuacji spowodowanej bra-
kiem odszkodowania.

Gdy mówimy o ubezpieczeniu inwestycji 
budowlanej nie bez znaczenia pozosta-
je również aspekt finansowy. Ryczałtowe 
określanie kosztu wykonywanych prac 
przez Wykonawcę, w momencie, gdy ge-
stia ubezpieczeniowa jest po jego stronie, 
zawiera dodatkowy i niebagatelny koszt 
ubezpieczenia sięgający w zależności od 
typu inwestycji nawet kilkunastu promili. 
W rzeczywistości przekładać się to może 
na miliony złotych, które we wspomnia-
nym powyżej przypadku zejścia z budowy 
Wykonawcy pierwszego, trzeba będzie 
zapłacić także Wykonawcy kolejnemu. Ale 
nawet, jeśli zdecydujemy się na taki krok 
(czy na takim etapie jest inne wyjście?), to 
czy nowe ubezpieczenie obejmie zdarzenia 
losowe, które  powstały  w okresie ubez-
pieczenia  obowiązującym  w czasie pro-
wadzenia inwestycji przez poprzedniego 
Wykonawcę? Tutaj odpowiedź nie jest już 
taka prosta. Zakłady Ubezpieczeń z zasa-
dy za problematyczne mają ryzyka, które 
wiążą się z przerywanymi inwestycjami i 
zmianami ich wykonawców. Sytuacje takie 
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zawsze budzą  duże wątpliwości specjali-
stów oceniających i szacujących ryzyka po 
stronie zakładu ubezpieczeniowego, którzy  
kupując przysłowiowego „kota w worku” 
starają się  „niepożądane” ryzyka zamienić 
na dodatkowe zwyżki składek. Jak pokazu-
je ten przykład pozostawienie zgodnie z 
klauzulą 18 FIDIC pełnej swobody w zakre-
sie ustalania Strony ubezpieczenia, nawet 
z  dodatkowymi warunkami i wymagania-
mi  określonymi w subklauzulach, zawsze 
będzie stawiało Inwestora (Zamawiającego) 
w bardzo trudnej sytuacji, zwłaszcza jeśli 
„abstrakcyjne ryzyka” zmaterializują się i 
będzie się trzeba z nimi zmierzyć na placu 
budowy 

Warunki ubezpieczenia ryzyk budowlano 
montażowych (CAR/EAR) oferowane na 
polskim rynku opierają się na dwóch sek-
cjach: I – ubezpieczenie mienia, II – ubez-
pieczenie OC. Problem polega na tym, że 
nie znajdziemy wspólnego mianownika 
między nimi, a standardami FIDIC. Stan-
dardy FIDIC nie zawierają podstawowych 
i kluczowych z punktu widzenia ubezpie-
czeń pojęć i definicji, które wpływają bez-
pośrednio na jakość udzielonej ochrony 
ubezpieczeniowej. Nie znajdziemy tam 
też spójnych powiązań pomiędzy ryzyka-
mi opisywanymi w poszczególnych dzia-
łach i klauzulach FIDIC. Zakres ubezpie-
czenia sformułowany jest  w formule „all 
risk”, z wyłączeniem zdarzeń wskazanych 
w Klauzuli 17.3 – „Ryzyko Zamawiającego”. 
Warunki szczególne, jeśli zostaną dobrze 
sporządzone, mogą oczywiście pomóc w 
zabezpieczeniu interesu Zamawiającego, 
który jako Inwestor najwięcej ryzykuje pro-
wadząc daną inwestycję. Jeśli jednak wa-
runki szczególne nie przewidzą określonej 
sytuacji to pozostaje problem z rozumie-
niem użytej w FIDIC definicji: „[...] które są  
możliwe do ubezpieczenia  na handlowo 
rozsądnych warunkach z franszyzą na jed-

no wydarzenie […]”. I tutaj piętrzą się ko-
lejne problemy. Jaką franszyzą? Integralną 
czy redukcyjną? Co to jest ‘wydarzenie”? - 
pojęcie nie funkcjonujące w nomenklaturze 
ubezpieczeniowej. Co oznaczają „handlowo 
rozsądne warunki” w sytuacji, gdy podsta-
wowym kryterium wyboru wykonawcy jest 
cena? Idąc dalej - rozsądne warunki dla 
Wykonawcy czy Zamawiającego? I na ko-
niec - kto ponosi większe ryzyko związane 
z pominięciem  ubezpieczenia kluczowych 
dla danej inwestycji ryzyk – Wykonawca 
czy Zamawiający?

Warto podać jeszcze jeden przykład niefor-
tunnej definicji, którą znaleźć możemy w 
FIDIC -  „[…] strat i szkód w mieniu zama-
wiającego […]”. Nie znajdziemy odpowiedzi 
na pytanie, czy autorowi chodzi o szkody 
rzeczowe, czy również o tak zwane czyste 
starty finansowe, które nie są bezpośred-
nim następstwem szkody rzeczowej. O ile 
te pierwsze można bez problemu objąć 
ochroną ubezpieczeniową, to już te drugie 
niekoniecznie. Sama definicja „czystych 
strat finansowych” też nie znajduje swego 
źródła w żadnym akcie prawnym, tworząc 
tym samym idealne warunki i pełną swobo-
dę do kształtowania przez Zakłady Ubez-
pieczeń treści stosownej klauzuli.

I na koniec jeszcze dwa przykłady :

1. Klauzula 18.3 ( Ubezpieczenie od zra-
nienia osób i uszkodzenia własności) 
odnosząca się w swej treści do spo-
sobu ustalania limitu sumy ubezpie-
czenia podaje m.in.: „ […] na jedno 
wydarzenie  nie mniejszym niż kwota 
podana w Załączniku do Oferty  bez 
ograniczenia liczby wydarzeń”.

Konia z rzędem temu, kto potrafi jedno-
znacznie odpowiedzieć na tak sformuło-
wane oczekiwanie.

2. Klauzula 18.4 (Ubezpieczenie Persone-

lu Wykonawcy) podaje z kolei: „Wyko-
nawca ubezpieczy i będzie przedłużał  
ubezpieczenie za roszczenia, odszko-
dowania, straty i wydatki (włącznie z 
opłatami sądowymi i innymi wydatka-
mi prawnymi) wynikające z uszkodze-
nia ciała, niedyspozycji, choroby lub 
śmierci […]” 

Czy  autor oczekuje objęcia ubezpiecze-
niem pracowników w ramach OC praco-
dawcy, ubezpieczeniem od nieszczęśli-
wych wypadków (NNW) lub ubezpiecze-
niem społecznym (ZUS)  oraz dodatkowo  
ubezpieczeniem kosztów leczenia (KL) i/
lub Pomocy Prawnej?

Ta krótka analiza i przywołane powyżej 
przykłady to tylko część kłopotów wynika-
jących z interpretacji zapisów FIDIC i tylko 
w kontekście ubezpieczenia inwestycji bu-
dowlanych. Przyjmując, że ubezpieczenie 
kupuje się na ciężkie czasy, a nie po to tyl-
ko, aby spełnić proceduralny wymóg oraz, 
że w konsekwencji źle zawartego ubezpie-
czenia, w sytuacji wystąpienia szkody ży-
cie stracił już niejeden uczestnik procesu 
inwestycyjnego (przy czym  koszty powro-
tu do sytuacji sprzed szkody przerastają 
wówczas wielokrotnie możliwości finanso-
we Inwestora) -  wnioski powinny nasunąć 
się same. 

* Artykuł odwołuje się do zapisów z: Wa-
runki Kontraktu na urządzenia i budowę z 
projektowaniem, COSMOPOLI, Wydanie 
angielsko-polskie 2000 (tłumaczenie pierw-
szego wydanie FIDIC 1999). 

Warunki Kontraktowe FIDIC       

TU MOŻE BYĆ TWOJA REKLAMA

Kontakt w sprawie reklamy: biuro@sidir.pl

1/3 strony
poziom

1/3 strony
pion

1/2 strony
pion

1/2 strony
poziom

Stowarzyszenie Inżynierów 
Doradców i Rzeczoznawców

Wojciech Hartung

Dyrektor ds. Ubezpieczeń
STBU Brokerzy 

Ubezpieczeniowi Sp. z o.o  
www.stbu.pl

mailto:biuro@sidir.pl


Doświadczenia międzynarodowe

Jak zarządzający budową może uniknąć 
roszczeń? – podejście  
z zastosowaniem zintegrowanego 
ubezpieczenia Projektu IPI

Zintegrowane Ubezpieczenia Projektu (IPI) jest innowacyjnym produktem ubezpieczeniowym, którego 
powstanie zostało zapoczątkowane w trakcie realizowania kluczowych projektów w Wielkiej Brytanii m. in. 
Terminalu lotniczego 5 Heathrow oraz budowy siedziby wojskowej w Andover. Na tych projektach wymagało 

się od zespołów wyeliminowania przekazywania niezliczonych ilości rewizji projektowych, które zazwyczaj 
wpływają na  pracę działu zakupowego i generują dodatkowe koszty. Atutem tych projektów była zmiana podejścia 
w zespołach polegająca na zmniejszeniu postaw roszczeniowych między stronami kontraktowymi.

IPI zintegrowane ubezpieczenie projektu 
[nazwa ang. Integrated Project Insurance] 
dostarcza wiele korzyści, które skłaniają do 
jego stosowania, w tym:

• zredukowanie kosztów inwestycyj-
nych o 15% - 20% w stosunku do 
wzorca cenowego dla podobnych in-
westycji;

• utrzymanie wstępnie zakładanych 
kosztów inwestycyjnych;

• wykorzystanie najbardziej optymal-
nych metod dla projektu np.: wytwa-
rzanie elementów prefabrykowanych 
poza placem budowy, zredukowanie 
odpadów budowlanych;

• wprowadzenie do ofertowania metod i 
technologii BIM (Building Information 
Modelling/Management).

Powstanie IPI

Główny filar strategii budowlanej rządu 
Wielkiej Brytanii opiera się na odejściu od 
tradycyjnych, antagonistycznych, przetar-
gów niskiej ceny w kierunku środowiska 
pracy kooperacyjnej oraz ma na celu zredu-
kowanie kosztów budów sektora publicz-
nego i pobudzenie rozwoju gospodarcze-
go. Chwalebne cele temu przyświecające 
to uniknięcie jednostronnych kontraktów, 
postaw roszczeniowych i wprowadzenie 
bardziej otwartej współpracy przy udziale 
zgranych zespołów projektowych, które 
działają w atmosferze wolnej od wzajem-
nego obwiniania się. Zespoły, te powinny 
dostarczać dla Zamawiającego lepsze, bar-
dziej efektywne kosztowo rozwiązania lub 
używając aktualnego sloganu – dostarczać 
więcej za mniej.

Jedną z alternatywnych metod jest IPI czyli 
podejście z zastosowaniem zintegrowane-

go ubezpieczenia projektu. Poniżej podaję 
kilka danych czym jest IPI i jak jego radykal-
ne podejście ogranicza ryzyka budowlane 
dla zamawiającego.

Co to jest IPI i czym się charakteryzuje?

IPI to produkt ubezpieczeniowy, który po-
piera prawdziwie kooperatywną atmosferę 
w zespole projektowym opartą na uczciwej 
i otwartej – i co ważne – wolnej od roszczeń 
współpracy. IPI zadziała na projekcie  tylko 
wtedy, gdy formuła realizacji zamówienia 
wspiera IPI   oraz stosuje się na projekcie 
zasadę kooperatywnej współpracy.

Zamiast organizować projekt lub PFU, 
które następnie składane jest na przetarg 
z kryterium najniższej ceny, zamawiają-
cy wyznacza zespół projektowy złożony 
z ekspertów odpowiednich dla realizacji 
projektu. Taki zespół doradców, powinien 
składać się z przedstawicieli wykonawców, 
projektantów, specjalistycznych konsul-
tantów i dostawców materiałów. Zespół ma 
za zadanie opracować szczegółowy, wie-
lobranżowy opis przedmiotu zamówienia 
oraz plan kosztów adekwatny do wartości 
rynkowej przedsięwzięcia z określeniem 
odpowiednich poziomów ryzyka. Następ-
nie zamawiający wybiera formułę kontrak-
tu z jednym bądź wieloma wykonawcami z 

ustalonymi nieprzekraczalnymi kosztami 
przedsięwzięcia i co najważniejsze wolne 
od roszczeń zasady współpracy. Zasady 
współpracy pozbawiają zamawiającego 
możliwości pozywania członków zespo-
łu projektowego z wyjątkiem przypadków 
oszustwa któregoś z jego członków.

Co zatem, jeśli dany projekt lub jego fi-
nanse nie zmieszczą się w zakładanych 
ramach? To miejsce, gdzie przychodzi IPI 
ubezpieczając ewentualne narażenie za-
mawiającego na straty. Jest to podejście 
alternatywne dla formuł  opierających się 
na kosztownych, czasochłonnych roszcze-
niach o niepewnym wyniku określającym 
odpowiedzialność wykonawcy w bliżej nie-
określonym czasie.

Podejście z zastosowaniem Zintegrowane-
go Ubezpieczenia Projektu (IPI) obejmuje:

• ryzyko strat fizycznych podczas bu-
dowy oraz wszelkie związane z reali-
zacją straty finansowe takie jak koszty 
robót dodatkowych;

• roszczenia od osób trzecich, które 
wynikają z realizacji prac;

• ryzyka od okoliczności, w których 
koszty projektu zostały przekroczone;

Piotr Adamiec
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• ubezpieczenie od ujawnienia się ukry-
tych wad technicznych po realizacji (w 
tym wady kluczowych podzespołów, 
urządzeń, etc.);

IPI jest również wyposażone w niezależną 
gwarancję, że plan kosztów jest solidny i 
osiągalny oraz że,  opracowanie projektowe 
jest wiarygodne i przydatne do celu, które-
mu ma służyć, a także, że zespół projekto-
wy lojalnie współpracuje ze sobą.

Rzetelny plan kosztów i projekt wypraco-
wany przez profesjonalistów jest potrzeb-
ny nie tylko dla sprawdzenia poprawności 
zadziałania dostarczanego dzieła, ale tak-
że aby dać ubezpieczycielom pewność do 
gwarantowania ryzyka - zwłaszcza w od-
niesieniu do przekroczeń kosztowych.

Co na to ubezpieczyciele?

Podejście rynku w Wielkiej Brytanii do IPI 
jest bardzo ostrożne. Przed wdrożeniem 
podejścia nowa koncepcja zasad współ-
pracy powinna zostać wypróbowana, jako 
realny, komercyjny produkt dostępny dla 
projektów o różnej wielkości zarówno dla 
sektora publicznego i prywatnego. Przed-
stawiciele sektora ubezpieczeniowego w 
Polsce podzielają podobne obawy.

Aktualnie w Polsce dostępne są produkty 
ubezpieczeniowe obejmujące 2 z 4 ryzyk 
opisanych powyżej t.j.:

• ryzyko strat fizycznych podczas bu-
dowy oraz wszelkie związane z reali-
zacją straty finansowe takie jak koszty 
robót dodatkowych;

• roszczenia od osób trzecich, które 
wynikają z realizacji prac.

IPI jest zupełnie innym podejściem i aby 
funkcjonowało w praktyce w ubezpiecze-
niach wymaga zmiany w kulturze budowla-
nej obydwu stron kontraktowych, zarówno 
u zamawiających, jak i wśród wykonawców.

Ile kosztuje IPI?

Łączny koszt IPI - czyli relokacja ryzyka 
oraz ubezpieczenie ryzyka - nie powin-

na przekraczać sumy wszystkich kosztów 
ukrytych, które znajdują miejsce u dołu 
łańcucha dostaw.

Jak podejście IPI różni się od innych in-
nowacyjnych sposobów realizowania in-
westycji?

Idea obniżenia kosztów przy zastosowaniu 
podejścia IPI polega na tym, że eliminuje 
się podwójne projektowanie na przykład 
zespołów projektowych i realizacyjnych, a 
także eliminuje się przewymiarowanie ele-
mentów zawartych w dokumentacji pro-
jektowej.

Podejście IPI zapewnia, że zespół projekto-
wy pozostaje we współpracy nawet wtedy, 
gdy projekt lub finanse projektu mają się źle 
– w takich przypadkach zespół projektowy 
działa wspólnie, aby z powrotem ustawić 
projekt na właściwych torach. Wszystkie 
inne aktualnie stosowane formy zamówień 
działają na zasadzie wyszukania sprawcy i 
sformułowaniu oskarżenia za stratę.

Jak funkcja BIM Menadżera może wspie-
rać podejście IPI?

BIM Menadżer powinien odpowiednio za-
rządzać procesem, w tym celu zobowiąza-
ny jest do:

• wdrożenia, rozwijania, egzekwowania 
BIM standardów na wszystkich eta-
pach realizacji projektu;

• opracowania warunków kontrakto-
wych dla BIM;

• przeprowadzania szczegółowych 
szkoleń z BIM;

• konfigurowania, wdrażania, kontroli, 
użytkowania aplikacji BIM odpowied-
nich dla projektu;

• zapewnienia kompletności modelu 
BIM;

• zapewnienia jakości i zgodności wy-
dawanej dokumentacji z przyjętymi 
standardami;  

• samodzielnego raportowania stanu 

realizacji projektu;

• zapewnienie stałej współpracy dla 
procesów BIM pomiędzy: projektowa-
niem, ekologią, rozwojem zrównowa-
żonym, renderingami 3D, wymogami 
przyszłego użytkownika obiektu, sza-
cowaniem kosztów, danymi zawar-
tymi w specyfikacji technicznej, cy-
frowymi prototypami, prefabrykacją, 
założeniami dla modułowości.

Dodatkowo BIM Menadżer dla efektywne-
go współdziałania w zespole powinien:

• wspierać koordynację standardów 
BIM z zamawiającym;

• pomagać przy pracach zespołu, w tym 
przy modelowaniu i tworzeniu szcze-
gółów;

• być wsparciem dla zespołu w pierw-
szej fazie ustawiania projektu;

• tworzyć komponenty modelu BIM;

• udzielać pomocy w rozwiązywaniu 
kluczowych zagadnień projektowych;

• zarządzać i zajmować się skuteczną 
dystrybucją skoordynowanej doku-
mentacji elektronicznej pomiędzy 
członkami zespołu projektowego;

• koordynować z działem IT i pomiędzy 
podwykonawcami rozbudowywanie 
sprzętu komputerowego dla uzyska-
nia skoordynowanego i aktualnego 
modelu BIM.

Jak wybrać wykonawcę dopasowanego do 
celu przedsięwzięcia?

Poniższy opis dotyczy demonstracyjnego 
projektu Centrum Zaawansowanych Tech-
nologii Budowlanych w Dudley w Wielkiej 
Brytanii, którego procedura przetargowa i 
faza realizacyjna opierała się na metodolo-
gii Zintegrowanego Ubezpieczenia Projek-
tu IPI. Zamawiającym była Wyższa Szkoła 
Techniczna w Dudley, a wartość projektu 
wyniosła 11.685.000 funtów brytyjskich. 
Wstępne zapytanie ofertowe dla tej reali-
zacji zostało jednocześnie wysłane do:
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• projektantów branży architektonicz-
nej

• projektantów branży sanitarnej i elek-
trycznej

• projektantów branży konstrukcyjnej i 
drogowej

• wyspecjalizowanych wykonawców 
(robót sanitarnych i elektrycznych)

• wykonawców robót budowlanych

• koordynatorów projektowych.

Formularz prekwalifikacyjny został opra-
cowany zgodnie ze standardem PAS91 i 
zobowiązywał oferenta do przedstawie-
nia dowodów swojej zdolności wykonania 
zamówienia. Jeśli oferent podejmował się 
więcej niż jednego zadania musiał się wy-
kazać kompetencjami do opracowania każ-
dego z nich. Formularz zawierał:

• plan strategiczny działania na pro-
jekcie, wyszczególniający metody, za-
dania, zamierzone cele, warunki nie-
zbędne do osiągnięcia celu;

• pytania standardu dot. prekwalifikacji;

• opis metody IPI;

• streszczenie kontraktu IPI;

• system przyjętej punktacji.

W kolejnej fazie przetargu rozesłano za-
pytanie ofertowe do 5 wybranych oferen-
tów z listy 60 wstępnie zakwalifikowanych. 
Oferta zawierała:

• warunki szczegółowe Zintegrowanego 
Ubezpieczenia Projektu IPI;

• drobiazgowe pytania dotyczące ze-
społu, jakości, procesu, możliwości, 
ryzyk oraz kosztów (kosztów ogól-
nych/procentowy udział w wypraco-
wanym zysku);

• ideogramy ilustrujące zarządzanie 
procesem,  podejście i procedury pro-
jektowe, harmonogram dostaw, skład 
zespołu projektowego wraz z jednost-
kowymi kosztami ogólnymi i udziałem 
procentowym w zysku;

• system przyjętej punktacji.

Zobowiązania ofertowe zostały ocenione 
po wykonaniu szczegółowej analizy. Na 
spotkaniach negocjacyjnych potwierdzono 
wyniki w nich zawarte oraz wskazywano 
przekroczenia cen jednostkowych i/lub 
niedoszacowane pozycje. Jeśli od oferenta 
nie uzyskano uzasadniającej odpowiedzi na 
wskazane zawyżone ceny jednostkowe ofe-
rent mógł się liczyć z odrzuceniem. Ofe-
renci z krótkiej listy uczestniczyli w warsz-
tatach behawioralnych mających ocenić 
ich najlepsze zdolności do współpracy. Na 
tym etapie zwracano uwagę na kulturę, 
współdziałanie, współpracę kooperatywną 
w konkurencyjnym otoczeniu.

Ostatecznie głównym kryterium wyboru 
wykonawcy nie była cena, ale posiadanie 
wysokich kwalifikacji i zdolności moty-
wacyjnych do pracy w zespołach projek-
towych, które docelowo zapewniają za-
mawiającemu finalny wynik finansowy. Z 

doświadczeń uzyskanych na projekcie pi-
lotażowym wynika, że przyjęta procedura 
przetargowa przyniosła zakładane rezul-
taty.

Czy warto stosować IPI?

Na poziomie indywidualnego doświadcze-
nia IPI z pewnością jest godne uwagi. Ale 
to zamawiający muszą podjąć świadome 
decyzje o jego przyjęciu. Zamawiający nie 
zwrócą uwagi na „miękkie” zalety IPI, ale 
będą kierować się kwestiami takimi jak: 
jakość i występowanie usterek, poprawa 
wyniku finansowego, zredukowanie ryzyk. 
Dla nich IPI będzie skokiem na głęboką 
wodę. Przemysł budowlany właśnie wyka-
zuje zmiany w podejściu  i kulturze w przyj-
mowaniu BIM. Argumentem jest, że BIM, 
przechodząc do Poziomu 3 potrzebuje IPI, 
aby usunąć granice prawne i granice odpo-
wiedzialności między członkami zespołów 
projektowych. Ale ani BIM, ani IPI nie są ze 
sobą nierozerwalnie połączone. Praktyka 
wskazuje, że instynkt większości ludzi po-
lega na modyfikowaniu tego, co już istnieje, 
a nie na przyjmowaniu nowego podejścia i 
procesów.

W przyszłości sektor budowlany może 

efektywnie wykorzystać nowe technolo-
gie na przykład przez ograniczenie niepo-
trzebnych ilości odpadów i wypracowa-
nie lepszych wyników dla zamawiających. 
Równie dobrze jak wielkie korporacje może 
to robić sektor małych i średnich firm oraz 
mikroprzedsiębiorstwa, te ostatnie mogą 
być bardziej promowane przez zamawia-
jących swobodnie wybierających spośród 
najbardziej odpowiednich zespołów pro-
jektowych, a nie spośród wykonawców o 
największym bilansie lub konsultantów z 
wysokimi ubezpieczeniami z tytułu pro-
wadzenia działalności gospodarczej. Gdy-
by podejście do zintegrowanej współpracy 
w środowisku wolnym od poszukiwania 
sprawcy winy stało się normą, przestały-
by funkcjonować kontrowersyjne zapisy 
umowne dotyczące staranności, przydat-
ności do określonego celu, odszkodowań 
wykonawcy, a także zanikłyby kontrakty 
z przyjętą pozycją obronną zamawiają-
cego. Dzięki temu zarządzający budową 
mógłby skutecznie ograniczyć roszczenia 
na kontrakcie. Mocnym punktem było-
by skuteczne pozbawienie budów ryzyk i 
przyciągnięcie większej liczby inwestycji 
z funduszy emerytalnych, które szukają 

gwarantowanych stóp zwrotu. Dodatkowo 
zyskałaby reputacja firm budowlanych, w 
związku ze zmniejszeniem się liczby spo-
rów oraz zastosowana formuła współpracy 
zapewniłaby pełną obsługę BIM włączenie 
do poziomu 3.

Wierzę, że w niedalekiej przyszłości w 
przemyśle budowlanym i ubezpieczenio-
wym wystąpi zmiana podejścia w kierunku 
zarządzania innowacyjnego i współpracy 
bardziej kooperatywnej, ważne jest abyśmy 
uważnie słuchali wymagań naszych zama-
wiających i oferowali im po konkurencyjnej 
cenie dokładnie to, o co proszą.

Biografia:

Strategia budowlana rządu Wielkiej Bryta-
nii, maj 2011  
https://www.gov.uk/government/
uploads/system/uploads/attach-
ment_data/file/61152/Government-
Construction-Strategy_0.pdf

“IPI Model - Project Procurement and De-
livery Guidance”, lipiec 2014 
https://www.gov.uk/government/
uploads/system/uploads/attach-
ment_data/file/326716/20140702_

IPI_Guidance_3_July_2014.pdf

Designing Buildings Wiki - IPI 
https://www.designingbuildings.co.uk/
wiki/Integrated_project_insurance

Case study 2 – Heathrow Terminal 5 – a 
new paradigm for major programme risk 
management, Jeremy Harrison, Mike Bar-
tlett 
https://www.theirm.org/me-
dia/1055871/case_study2.pdf
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Aktualności SIDiR

REGULAMIN KONKURSU „DOBRE PRAKTYKI W ZAGROŻENIU”

 §1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu „DOBRE 
PRAKTYKI W ZAGROŻENIU”, zwanego 
dalej „Konkursem”, jest Stowarzyszenie 
Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców 
(SIDiR) zwane dalej „Organizatorem”.

2. Celem Konkursu jest kreowanie dobrych 
praktyk inżynierskich poprzez dokona-
nie wyboru najbardziej kreatywnych a 
rebours publicznych Zamawiających i 
Inżynierów działających w obszarze re-
alizacji inwestycji celu publicznego w 
oparciu o wzorcowe Warunki Kontrak-
towe FIDIC w dwóch kategoriach:
a. Kategoria 1 – „Rozgarnięty Inżynier”;
b. Kategoria 2 – „Kreatywny Zamawiają-

cy”;
oraz dla osoby prawnej lub fizycznej, któ-
ra w sposób godny naśladowania stosuje 
„dobre praktyki” w realizacji inwestycji pu-
blicznych w kategorii:  

c. Kategoria 3 – „Promotor Dobrych 
Praktyk”.

3. Konkurs przeprowadzany jest corocznie, 
przy czym termin zgłaszania nominacji, 
o których mowa w § 2 upływa w dniu 
15 października każdego kolejnego roku 
poczynając od 2017 r.

4. Regulamin określa zasady zgłaszania no-
minacji do Konkursu oraz przyznawania 
Statuetek w każdej z dwóch Kategorii.

5. Konkurs ma charakter otwarty, udział w 
konkursie jest dobrowolny i bezpłatny 
- każdy z uczestników rynku zamówień 
publicznych może wziąć udział w Kon-
kursie, zarówno po stronie Nominują-
cego jak i Nominowanego Kandydata do 
wyróżnienia Statuetką.

6. Nominującym może być osoba fizyczna 
lub osoba prawna czynnie działająca w 
obszarze realizacji inwestycji celu pu-
blicznego w oparciu o wzorcowe Warun-
ki Kontraktowe FIDIC.

7. Nominującemu przysługuje prawo do 
zgłaszania więcej niż tylko jednej kandy-
datury w każdej z trzech kategorii.

§ 2
WARUNKI ZGŁASZANIA KANDYDATUR

1. Warunkiem zgłoszenia Nominowanej 
Kandydatury w każdej z trzech katego-
rii jest przesłanie do biura Organizatora 
nominacji wraz ze szczegółowym uza-
sadnieniem oraz dowodami potwierdza-
jącymi rzeczywiste działania „Kreatyw-
nego Zamawiającego”, „Rozgarniętego 
Inżyniera” oraz „Promotora Dobrych 
Praktyk”, przy czym zgłoszenie może być 
przesłane w wersji elektronicznej lub za 
pośrednictwem poczty bądź kuriera. 

2. Adres Organizatora: 00-074 Warszawa, 
ul. Trębacka 4/334; biuro@sidir.pl.

3. Termin zgłaszania kandydatur upływa w 
dniu 15 października każdego kolejnego 
roku o godzinie 24.00.

4. Za dowody uznane zostaną wszelkie ko-
pie siwz, odpowiedzi na pytania wyko-
nawców składane w trakcie procedury 
przetargowej, korespondencji kontrak-
towej, polecenia, Określenia, zatwier-
dzenia, zgody, etc., które w zamówie-
niach publicznych są co do zasady jawne.

§ 3 
KAPITUŁA KONKURSOWA

1. Prezes SIDiR powołuje corocznie Ka-
pitułę Konkursu, w sposób sobie tylko i 
wyłącznie znany. Kapitula Konkursowa 
powinna zostać powołana najpóźniej do 
dnia 15 października każdego kolejnego 
roku, poczynając od 2017 r.

2. Kapituła liczyć musi co najmniej 5 osób, 
przy czym w skład Kapituły Konkursowej 
wchodzić musi co najmniej dwóch człon-
ków Zarządu SIDiR.

3. Każdy z członków Kapituły Konkursowej 
dysponuje 10. głosami w każdej z trzech 
kategorii, które może rozdzielić między 
zgłoszone kandydatury w sposób dowol-
ny.

4. Kapituła Konkursowa działa w sposób 
kolegialny, decyzje zapadają większo-
ścią głosów, przy czym w przypadku 
równej liczby głosów uzyskanych przez 
poszczególnych nominowanych Kan-
dydatów, decydujący głos ma Prezes 
Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i 
Rzeczoznawców w Warszawie.  

5. Każdy z członków Kapituły Konkursowej 
może być jednocześnie Nominującym.

6. Kapituła Konkursowa wyłoni ponadto 
spośród wszystkich Nominujących, któ-
rzy przesłali zgłoszenia dwie osoby, któ-
re otrzymają nagrody specjalne. 

§ 4 
NAGRODY

1. Zwycięzca w każdej z trzech kategorii 
zostanie wyróżniony poprzez przyzna-
nie Statuetki „Strapionego Konsultan-
ta”, autorstwa uznanego krakowskiego 
twórcy.

2. Wartość Statuetki jest trudna do oszaco-
wania, niemniej Organizatorzy zakłada-
ją, że z każdym kolejnym rokiem będzie 
wzrastać, aż do osiągnięcia wartości 
bezcennej. 

3. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz 
przyznane Statuetki „Strapionego Kon-
sultanta” odbywać się będzie podczas 
uroczystej kolacji w trakcie corocznej 
Konferencji Arbitrażowej organizowa-
nej przez Sąd Arbitrażowy przy Stowa-
rzyszeniu Inżynierów Doradców i Rze-
czoznawców w Warszawie, przy czym 
pierwsze inauguracyjne ogłoszenie wy-
ników Konkursu i wręczenie Statuetek 

„Strapionego Konsultanta” odbędzie się 
w dniu 23 listopada 2017 r. w trakcie uro-
czystej kolacji podczas 4. edycji Konfe-
rencji Arbitrażowej organizowanej przez 
Sąd Arbitrażowy przy Stowarzyszeniu 
Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców 
w Warszawie. 

4. Ogłoszenie wyników Konkursu zostanie 
poprzedzone prezentacją Nominowa-
nych Kandydatur. W prezentacji Nomi-
nowanych Kandydatur mogą pomagać 
Nominujący, którzy daną kandydaturę 
zgłosili do Konkursu. 

5. Kapituła Konkursowa nie może odmówić 
prawa Nominującego do zaprezentowa-
nia Nominowanej Kandydatury w przy-
padku wyrażenia przez Nominującego 
takiej woli.

6. Przyznane Statuetki „Strapionego Kon-
sultanta” w każdej z trzech kategorii 
mogą zostać wręczone bezpośrednio 
podczas uroczystej Gali pod warun-
kiem, że zwycięski Nominowany będzie 
uczestniczył w Gali oraz wyrazi wolę 
odebrania Statuetki, bądź zostaną prze-
słane na adres wskazany w zgłoszeniu, 
bądź zostaną zdeponowane w sejfie w 
siedzibie Stowarzyszenia Inżynierów 
Doradców i Rzeczoznawców w Warsza-
wie do lepszych czasów.

7. Prezes Zarządu SIDiR zobowiązany jest 
do zapewnienia upublicznienia nomina-
cji oraz zwycięzców w każdej z trzech 
kategorii poprzez zamieszczenie odpo-
wiednich informacji w Biuletynie KON-
SULTANT oraz na stronie SIDiR (www.
sidir.pl).

§ 4 
UWAGI KOŃCOWE

1. Zgłoszenie się Nominujących do udziału 
w Konkursie jest równoznaczne z akcep-
tacją wszystkich postanowień́ niniejsze-
go Regulaminu, także tych jeszcze nie 
znanych i nie opublikowanych.

2. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek 
kwestii spornych oraz w sprawach nie-
objętych niniejszym Regulaminem osta-
tecznie decyzje i rozstrzygnięcia podej-
muje Prezes Zarządu SIDiR.

3. Informacje oraz zmiany dotyczące Kon-
kursu będą publikowane w Biuletynie 
KONSULTANT oraz na stronach SIDiR 
(www.sidir.pl).

4. W przypadku wątpliwości lub pytań́ na-
leży zwracać się bezpośrednio do biura 
Organizatora: biuro@sidir.pl, lub: +48 22 
826 16 72.
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www.arbitraz-sidir.pl sekretarz@arbitraz-sidir.pl +48 22 826 16 72

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

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

Dlaczego warto wybrać Sąd Arbitrażowy przy SIDiR?

SPORY W BUDOWNICTWIE JUŻ NIE MUSZĄ TRWAĆ LATAMI!

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

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

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

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

•	 Miejsce	 postępowania	 przed	 sądem	
arbitrażowym	wskazują	strony

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

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

http://arbitraz-sidir.pl
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