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23-24 paź dzier ni ka 2008 r.
Mię dzy na ro do wa Kon fe ren cja w War sza wie

po świę co na te ma ty ce

„Prak tycz ne aspek ty wdra ża nia
pro jek tów in fra struk tu ral nych

współ fi nan so wa nych z fun du szy unij nych
w kra jach Eu ro py środ ko wo -wschod niej”

or ga ni zo wa na przez 

Sto wa rzy sze nie In ży nie rów
Do rad ców i Rze czo znaw ców – SI DiR

oraz

Pol skie Sto wa rzy sze nie 
Be ne fi cjen tów Fun du szy Po mo co wych

pod pa tro na tem me dial nym

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

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

SIDiR jest członkiem:

Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils - FIDIC

European Federation of Engineering Consultancy Associations 
- EFCA

The Dispute Resolution Board Foundation - DRBE

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

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

Sza now ni Pań stwo,

Sto wa rzy sze nie In ży nie rów Do rad ców i Rze czo znaw ców po sta no wi ło zor ga ni zo wać dru gą
w tym ro ku kon fe ren cję po świę co ną wy ko rzy sta niu środ ków pu blicz nych w in we sty cjach bu -
dow la nych – tym ra zem w kon tek ście do świad czeń są sied nich kra jów unij nych.

Wa ga sto ją cych przed na mi za dań jest bo wiem nie do prze ce nie nia: Plan Mar shal la z XX wie -
ku zna lazł, dla Pol ski, swe urze czy wist nie nie w XXI wie ku i je dy nie od nas za le ży, czy zmar nu -
je my, czy wy ko rzy sta my tę szan sę.

Śro do wi sko na sze re pre zen tu ją ce je den z pod mio tów pro ce su in we sty cyj ne go – kon sul ting
in ży nier ski – dys po nu je ogrom nym po ten cja łem wie dzy, do świad cze nia i umie jęt no ści i pra -
gnie wnieść swój wkład w ogól ną de ba tę przy czy nia jąc się do znie sie nia ba rier ha mu ją cych
re ali za cję pro jek tów in fra struk tu ral nych.

Chce my tak że uczyć się od in nych, aby nie po peł niać tych sa mych błę dów, czy nie szu kać roz -
wią zań daw no już od kry tych – za pro si li śmy więc przed sta wi cie li in nych kra jów Eu ro py Środ -
ko wo – Wschod niej – po dob nie jak my „no wych” człon ków Unii Eu ro pej skiej do po dzie le nia
się z na mi swy mi do świad cze nia mi, a tak że przed sta wi cie li mię dzy na ro do wych or ga ni za cji in -
ży nier skich EF CA (Eu ro pe an Fe de ra tion of en gi ne ering Con sul tan cy As so cia tions) i FI DIC 
(In ter na tio nal Fe de ra tion of Con sul ting En gi ne ers), któ rzy mo gą za pro po no wać nam spraw -
dzo ne już know -how.

Na szym part ne rem w tych wy sił kach jest – nie bez przy czy ny – Pol skie Sto wa rzy sze nie Be ne fi -
cjen tów Fun du szy Po mo co wych – re pre zen tant pod mio tów za in te re so wa nych efek tyw nym wy -
ko rzy sta niem środ ków unij nych.

Ma my więc za szczyt za pro sić Pań stwa do wzię cia udzia łu w mię dzy na ro do wej 
kon fe ren cji
„Prak tycz ne aspek ty wdra ża nia pro jek tów in fra struk tu ral nych w kra jach Eu ro py 
Środ ko wo – Wschod niej”, któ ra od bę dzie się w dniach 23-24 paź dzier ni ka 2008 w ho te lu
Mar riott w War sza wie.

Kon fe ren cja zo sta ła ob ję ta ho no ro wym pa tro na tem przez: 
zPa na Sta ni sła wa Gaw łow skie go, Se kre ta rza Sta nu w Mi ni ster stwie Śro do wi ska
zPa na Jac ka Sa do we go, Pre ze sa Urzę du Za mó wień Pu blicz nych
zMi ni ster stwo In fra struk tu ry

oraz pa tro na tem me ry to rycz nym
zPa na Pa no sa Pa na go po ulo sa, Pre ze sa EF CA
zPa na En ri co Vin ka, Dy rek to ra FI DIC

Z po wa ża niem

Krzysz tof Woź nic ki
Pre zes SI DiR
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23.10.2008
10.00–10.15

otwar cie Kon fe ren cji przez Pre ze sa UZP

10.30–11.00
wy stą pie nia przedstawicieli EF CA, FI DIC, SI DiR

11.00–13.30
pra wne unormowania za mó wień pu blicz nych w prak ty ce

13.30–17.00
wy mia na do świad czeń oraz in for ma cji na te mat 
prak tycz nych me tod roz wią zy wa nia pro ble mów

20.00–23.00
uro czy sta ko la cja w ho te lu

24.10.2008
10.00–13.30

wykorzystanie Wa run ków Kon trak to wych FI DIC
w zamówieniach publicznych

13.30–14.30
lunch

14.30–16.00
„Bu si ness Mi xer”, (spo tka nie CE EC)

„Prak tycz ne aspek ty wdra ża nia
pro jek tów in fra struk tu ral nych

współ fi nan so wa nych 
z fun du szy unij nych w kra jach 
Eu ro py środ ko wo -wschod niej”

Warszawa, 23-24 Października 2008, hotel Marriott

www.konferencja.sidir.pl



Wa run ki Kon trak to we FI DIC ku mu lu ją do świad cze nia ty -
się cy bu dów i se tek spo rów z okre su prze szło pięć dzie się ciu
lat ich sto so wa nia.

A. Pro ces in we sty cyj ny, a szcze gól nie je go fa za bu do wy,
są ob cią żo ne ry zy kiem wy ni ka ją cym z nie do sko na ło ści pro -
jek tu, nie prze wi dy wal nych oko licz no ści wy stę pu ją cych w te -

re nie, zmian wy mu szo nych uwa run ko wa nia mi eko no micz -
ny mi, praw ny mi bądź biz ne so wy mi.

Pod sta wo wym ka no nem Wa run ków Kon trak to wych FI DIC
jest rów no mier ne roz ło że nie po ten cjal ne go ry zy ka na Stro -
ny umo wy. Pod pi su jąc Kon trakt Wy ko naw ca zo bo wią zu je się
do rze tel ne go wy ko na nia przed mio tu umo wy, na to miast Za -
ma wia ją cy do za pła ce nia Wy ko naw cy je go kosz tów i na leż -
ne go zy sku. Pro szę zwró cić uwa gę na przy miot ni ki.
Po stro nie Wy ko naw cy mó wi my o „rze tel nym” wy ko na niu
przed mio tu Kon trak tu. Okre śle nie to do ty czy ja ko ści, ilo ści
ro bót oraz cza su ich re ali za cji. Po stro nie Za ma wia ją ce go
jest mo wa o „kosz tach Wy ko naw cy” oraz o Je go „zy sku”. Po -
zo sta ło ścią mi nio nej epo ki w na szym kra ju jest wsty dli we
uni ka nie sło wa zysk. W kon se kwen cji rze sze urzęd ni ków re -
pre zen tu ją cych stro nę Za ma wia ją cych, cza sa mi pod świa do -
mie, sta ra ją się ne go wać pra wo do zy sku lub przy naj mniej
tak tow nie je prze mil czeć. Ten spo sób ro zu mo wa nia na ło żył
się, nie szczę śli wie, na okres wy stą pie nia w Pol sce ryn ku za -
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Od Re dak cji
Kon fe ren cja 
„WA RUN KI KON TRAK TO WE FI DIC, JA KO IN STRU MENT
WSPO MA GA JĄ CY ZA MÓ WIE NIA PU BLICZ NE”

Przez wie le, wie le lat Sto wa rzy sze nia SI DIR, jak i ca łe śro do -
wi sko in ży nie rów zaj mu ją cych się za rzą dza niem kon trak ta mi
bu dow la ny mi usi ło wa ło włą czyć się w pro ces two rze nia za sad
za mó wień pu blicz nych i ich re ali za cji. Ko lej ni Pre ze si Urzę du
Za mó wień Pu blicz nych, oraz urzęd ni cy mi ni sterstw za an ga żo -
wa nych w te mat nie wi dzie li po trze by pod ję cia ta kie go dia lo gu.
Kie dy w kwiet niu te go ro ku SI DiR zo stał po pro szo ny przez Pa -
na Mi ni stra An drze ja Pa na siu ka o udział w kon fe ren cji „w Sej -
mie”, to za rząd Sto wa rzy sze nia uznał, że „ot kon fe ren cja ja kich
wie le, ty le że w sa lach Sej mu tym ra zem”. Do pie ro na sa li ob rad
przed sta wi cie le SI DiR do strze gli ran gę te go wy da rze nia.

Po raz pierw szy te mat za rzą dza nia kon trak ta mi bu dow la ny -
mi z za sto so wa niem Wa run ków Kon trak to wych FI DIC zo stał
pod ję ty przez par la men ta rzy stów i pra cow ni ków rzą do wych
naj wyż sze go szcze bla. Kon fe ren cja, któ ra od by ła się 16 ma ja
br. w Sej mie RP zo sta ła zor ga ni zo wa na przez Mi ni ster stwo In -
fra struk tu ry i Urząd Za mó wień Pu blicz nych, pod pa tro na tem
Mar szał ka Sej mu RP Bro ni sła wa Ko mo row skie go. Wzię li w niej
udział Mar sza łek Sej mu Bro ni sław Ko mo row ski, Mi ni ster In fra -
struk tu ry Ce za ry Gra bar czyk, Pod se kre ta rze Sta nu w Mi ni ster -
stwie In fra struk tu ry An drzej Pa na siuk i Piotr Sty czeń, oraz
Pre zes Urzę du Za mó wień Pu blicz nych Ja cek Sa do wy. „W trak -
cie tej de ba ty bę dzie my kła dli głów ny na cisk na „ka ta log do -
brych prak tyk”, któ re są du żo star sze od for mal nie
obo wią zu ją ce go w Pol sce Pra wa za mó wień pu blicz nych. 

FI DIC to ta ki szcze gól ny in stru ment, któ ry uwzględ nia do -
świad cze nia zgro ma dzo ne pod czas re ali za cji wie lu kon trak -
tów, do świad cze nia wie lu po ko leń in ży nie rów i praw ni ków,
któ rzy w pro ce sie re ali za cji in we sty cji ma ją du żą ro lę
do speł nie nia” – po wie dział Mi ni ster Ce za ry Gra bar czyk,
otwie ra jąc kon fe ren cję. Nic do dać, nic ująć. Wy po wie dzi tak
traf nej i po zy tyw nej dla sto so wa nia Wa run ków Kon trak to -
wych FI DIC w Pol sce jesz cze nie by ło. Dal sze sło wa Mi ni -
stra Gra bar czy ka, któ re pa dły na po cząt ku kon fe ren cji
mo gły by po słu żyć za jej za mknię cie i kon klu zję: „Ka ta log do -
brych prak tyk FI DIC w po łą cze niu z po wszech nie obo wią zu -
ją cym pra wem wy ra żo nym w for mie usta wy, two rzy
pod sta wę do spraw ne go re ali zo wa nia in we sty cji.”

Ko lej ni mów cy prze szli do kon kret nych za gad nień. 
Krzysz tof Woź nic ki, Pre zes SI DIR, mó wił o ge ne zie Wa -

run ków Kon trak to wych FI DIC, in we sty cjach we dług nich
zre ali zo wa nych i pod sta wo wych ko rzy ściach pły ną cych ze
sto so wa nia tych wzor ców. Wy ka zał miej sce i zna cze nie Kon -
trak tów FI DIC dla pod no sze nia ja ko ści za rzą dza nia re ali za -
cją in we sty cji. Zwró cił uwa gę na ko niecz ność re spek to wa nia
Pra wa Za mó wień Pu blicz nych, ja ko nad rzęd ne go w sto sun -
ku do każ dej umo wy. Wa run ki Kon trak to we FI DIC są stan -
dar dem umo wy na ro bo ty bu dow la ne a nie pra wem, jak
nie któ rzy je po strze ga ją. W szcze gól no ści uwa dze In ży nie -
rów (Kon trak tu) na le ży się art. 144.1 Pra wa za mó wień pu -
blicz nych, któ ry de ter mi nu je, kie dy i ja kie zmia ny
do kon trak tu mo że In ży nier wpro wa dzić, na to miast klau zu -
la 13 Wa run ków jest na rzę dziem po zwa la ją cym zmia ny te
zre ali zo wać w zgo dzie z za war tym kon trak tem.

W dru giej czę ści swo je go wy stą pie nia Pre zes Woź nic ki
mó wił o ty po wych błę dach i pro ble mach wy stę pu ją cych

konferencja

Kon fe ren cja Mi ni ster stwa Roz wo ju Re gio nal ne go w dniu 16.07.2008 r. w War sza wie.

„In we sto rzy a wy ko naw cy usług i ro bót bu dow la nych – wy ni ki ba da nia ewa lu acyj ne go”

Wybiórcze stosowanie
warunków kontraktowych FIDIC

Krzysztof
WOŹNICKI
EUR ING
Prezes SIDiR



ma wia ją cych. Urzęd ni cy i eks per ci re pre zen tu ją cy Za ma -
wia ją ce go błęd nie uwa ża li, że w imię ochro ny in te re su Za -
ma wia ją ce go na le ży ca łość ry zy ka prze nieść
na Wy ko naw cę. Na gmin ne sta ło się wy kre śla nie w Klau zu li 2
wszel kich obo wiąz ków Za ma wia ją ce go i wpi sy wa nie tych że
w pa kiet obo wiąz ków Wy ko naw cy.

Wy ko naw cy pod pi sy wa li wy rok na sie bie, gdyż bądź to
nie prze czy ta li ze zro zu mie niem po sta no wień umo wy fun du -
jąc so bie przy kre roz cza ro wa nie pa rę mie się cy póź niej, bądź
wal czy li w tam tym okre sie o prze trwa nie swo ich firm lub też
po sta ro pol sku li cząc, że „ja koś to bę dzie”. Przy dam pin go -
wych wy ce nach skła da nych ofert, skut ki by ły opła ka ne.
Mniej si za pła ci li ban kruc twem, więk si – stra ta mi na ko niec
okre su ob ra chun ko we go. In ni zna leź li me to dę na re kom pen -
sa tę strat. Dwa la ta te mu by li śmy świad ka mi ma łej, ale do -
tkli wej la wi ny ze rwa nych (z wi ny Za ma wia ją ce go)
kon trak tów. Ża den z opi sa nych sce na riu szy nie sprzy ja do -
brej ja ko ści i ter mi no wej re ali za cji ro bót. Go rzej, ban kruc -
two wy ko naw cy lub ze rwa nie kon trak tu to klę ska
za ma wia ją ce go. Mo że my wów czas za po mnieć o za koń cze -
niu in we sty cji w za ło żo nych ter mi nie i bu dże cie. Za miast
sce na riu sza win -win ma my sa mych prze gra nych. Stra ty Za -
ma wia ją cych by ły po tęż ne. Za fun do wa li je so bie na wła sne
ży cze nie.

Z bie giem cza su ry nek Za ma wia ją cych zmie nił się w ry -
nek Wy ko naw ców. Strach przed skut ka mi źle za pi sa nych
Kon trak tów po zo stał. Na na szych oczach wi dzi my roz dź więk
mię dzy sza co wa ny mi na kła da mi na war szaw skie in we sty cje,
a wy so ko ścią po zy ska nych ofert. 

Oto kil ka wy bra nych przy kła dów przy to czo nych przez ty -
go dnik WPROST z 13 lip ca br.:
n Od ci nek II li nii Me tra – sza co wa ne na kła dy: 2800 mln

PLN, wy so kość ofert: 6000 mln PLN;
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pod czas sto so wa nia Wa run ków FI DIC. Naj po waż niej szym
pro ble mem okre ślił po pra wia nie, czę sto ten den cyj ne i nie -
kom pe tent ne, stan dar do wych Wa run ków Kon trak to wych.
Pro ce der ten pro wa dzi do za chwia nia rów no wa gi stron umo -
wy, gro zi w skraj nych wy pad kach upa dło ścią wy ko naw cy,
ze rwa niem kon trak tu, a w kon se kwen cji do po waż nych strat
fi nan so wych po stro nie za ma wia ją ce go – bę dą ce go tyl ko
po zor nie w ko rzyst niej szej sy tu acji. Ko lej nym pro ble mem
jest za ni ża nie w bu dże tach in we sty cji na kła dów na „usłu gi
in te lek tu al ne”, czy li pro jek to wa nie, za rzą dza nie i nad zo ro wa -
nie bu dów. Ni ski bu dżet od stra sza pro fe sjo na li stów i przy -
czy nia się do ogra ni cza nia nad zo ru in we stor skie go.
Przy sło wio wym „gwoź dziem do trum ny” jest wy bór usłu go -
daw ców we dług kry te rium ce ny. Mów ca zwró cił uwa gę, że
Unia nie da pie nię dzy na na pra wia nie dzi siaj by le jak zro bio -
nych dróg, mo stów czy oczysz czal ni. 

Zbi gniew Bo czek Vi ce Pre zes SI DIR, omó wił pro ble ma ty kę
za rzą dza nia pro jek ta mi w pro ce du rach FI DIC. Po ka zał uwa -
run ko wa nia pro ce su roz po czę cia – czy li eta pu za twier dze nia
pro jek tu lub je go eta pu, pro ce su pla no wa nia – okre śla ją ce go
i pre cy zu ją ce go ce le pro jek tu, pro ce su re ali za cji – za wie ra ją -
ce go ko or dy na cję dzia łań uczest ni ków re ali za cji w ce lu wy ko -
na nia przy ję te go pla nu. Omó wio ne zo sta ły pro ce sy kon tro li,
za pew nia ją ce nie tyl ko wy ma ga ną ja kość pro duk tu fi nal ne go,
ale rów nież kon tro lę kosz tów. Pro ce sy za koń cze nia są cią gle
w Pol sce naj mniej roz po zna ne, sła bo wy ko rzy sta ne do wy cią -
ga nia wnio sków w re ali za cji ko lej nych in we sty cji. 

Jan T. Ko sie dow ski, Vi ce Pre zes Pre zy dium Ra dy Izby Pro -
jek to wa nia Bu dow la ne go, mó wił o sto so wa niu pro ce dur FI -
DIC, ja ko przy kła dzie do brych prak tyk. Na kre ślił hi sto rię

po wsta nia or ga ni za cji FI DIC, oraz Sto wa rzy sze nia In ży nie -
rów Do rad ców i Rze czo znaw ców. Po ka zał fun da men tal ne
za sa dy nie za leż ne go kon sul tin gu w trój ką cie Klient – Kon sul -
tant – Wy ko naw ca. Wy gło sił mi ni wy kład na te mat naj czę -
ściej sto so wa nych wzo rów wa run ków umow nych zwa nych
po tocz nie „Czer wo ną”, „Żół tą” oraz „Srebr ną Książ ką”. Po ru -
szył za gad nie nie cer ty fi ka cji ja ko for my pre kwa li fi ka cji w try -
bie udzie la nia za mó wień.

Ja nusz Do lec ki, by ły Vi ce Pre zes Urzę du Za mó wień Pu -
blicz nych, przy wo łał de fi ni cje i po ję cia wy stę pu ją ce w Wa -
run kach Kon trak to wych FI DIC. Zwró cił uwa gę na ro lę
In ży nie ra okre śla jąc ją, ja ko „klu czo wą po stać pro ce su bu -
dow la ne go”. Omó wił pro ble ma ty kę kształ to wa nia wy na gro -
dze nia wy ko naw ców, a co naj waż niej sze – je go wa lo ry za cję,
za uwa ża jąc, że „do pusz cze nie moż li wo ści in dek sa cji ce ny
(wy na gro dze nia Wy ko naw cy) rów nież nie mo że bu dzić żad -
nych wąt pli wo ści w sfe rze za mó wień pu blicz nych. Po twier -
dza to ana li za re gu la cji usta wo wych.  

Po przy to czo nych wy żej wy stą pie niach głos za bra li licz ni
dys ku tan ci. Po stu la tem po wta rza ją cym się w pra wie każ dym
wy stą pie niu był apel o sto so wa nie Wa run ków Kon trak to wych
FI DIC zgod nie z ich ory gi nal ną re dak cją i ukró ce nie moż li -
wo ści wpro wa dza nia przez Za ma wia ją cych zmian wy pa cza -
ją cych ich isto tę. Pro po no wa no, aby Urząd Za mó wień
Pu blicz nych na rzu cił ogra ni cze nia w tym wzglę dzie. Ocze -
ku je się od Urzę du okre śle nia ogra ni czo nej licz by klau zul,
w któ rych wpro wa dza nie zmian jest do pusz czal ne. Sto wa -
rzy sze nie SI DiR za de kla ro wa ło go to wość współ pra cy
z Urzę dem nad ka ta lo giem do pusz czal nych, lub nie do zwo -
lo nych zmian.

V
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n Oczysz czal nia Ście ków Czaj ka – sza co wa no: 1072 mln
PLN, za ofe ro wa no: 1889 mln PLN;

n Most Pół noc ny – sza co wa no: 543 mln PLN, za ofe ro wa -
no: 1000 mln PLN.

Przed mio tem ni niej sze go opra co wa nia nie jest ana li za
przy czyn te go zja wi ska, choć Wła dze War sza wy po win ny
zle cić nie za leż nej fir mie eks perc kiej wy ko na nie sto sow nych
ba dań, by móc wy cią gnąć wnio ski na przy szłość. Na mar gi -
ne sie: w świe cie ist nie ją pro gra my po zwa la ją ce dość do -
kład nie osza co wać prze wi dy wa ne na kła dy z moż li wo ścią
ak tu ali za cji pro gno zy do słow nie „za pięć dwu na sta”. W trak -
cie re ali za cji jest moż li we na bie żą co ana li zo wa nie bu dże tu
in we sty cji i śle dze nie za awan so wa nia rze czo we go i fi nan so -
we go. Przy kła dem mo że być pro gram CAN DY fir my CCS.

Je stem prze ko na ny, że oprócz oczy wi ste go wzro stu cen
ma te ria łów i usług bu dow la nych, rów nież spo sób for mu ło -
wa nia Wa run ków Kon trak to wych i złe do świad cze nia z ostat -
nich lat ma ją istot ne zna cze nie dla wy so ko ści re zerw, ja kie
każ dy ofe rent uwzględ nia w swo ich kal ku la cjach. 

Kon klu zja pierw sza: bądź my part ne ra mi, a nie Zle -
ce nio daw ca mi dla Wy ko naw cy. Ja ko Za ma wia ją cy
miej my od wa gę przy jąć na sie bie część ry zy ka.

B. Był so bie Kon trakt… W wy ni ku wpro wa dzo nych zmian
za twier dza nie Płat no ści mie sięcz nych wy glą da ło na stę pu ją -
co: Wy ko naw ca do In ży nie ra, In ży nier do MPWiK, MPWiK
do Urzę du Mia sta, Urząd Mia sta do ko mi sji praw ni ków, ko -
mi sja praw ni ków do Urzę du Mia sta. Urząd Mia sta
do MPWiK, MPWiK do In ży nie ra, In ży nier do Wy ko naw cy.
Czy do trzy ma nie ter mi nów kon trak to wych by ło moż li we?
Oczy wi ście, że nie. Mia sto za pła ci ło Wy ko naw cy od set ki
od opóź nio nych płat no ści, ja ko da ni nę za brak part ner stwa. 

Czy war to kon trak to wać, czę sto za spo re pie nią dze, pro -
fe sjo nal ną fir mę do peł nie nia ro li In ży nie ra po to, aby prze -
no sić na Za ma wia ją ce go od po wie dzial ność In ży nie ra
wy ni ka ją cą z wa run ków Kon trak to wych FI DIC? In ży nier ma
okre ślo ne w Klau zu li 3 Wa run ków Kon trak to wych FI DIC obo -
wiąz ki i upraw nie nia. Na le ży dać mu wła dzę i obar czyć od -
po wie dzial no ścią. Za to mu pła ci my! Au to rzy Wa run ków
Kon trak to wych do brze się przyj rze li moż li wo ściom po peł nie -
nia błę du lub prze stęp stwa przez In ży nie ra. Pro szę za uwa -
żyć, że Przej ścio we Świa dec two Płat no ści, a na stęp nie
fak tu ra Wy ko naw cy, tra fia ją do Za ma wia ją ce go jesz cze
przed koń cem ko lej ne go mie sią ca – po okre sie, za któ ry pła -
ci my. Za ma wia ją cy, wi dząc nie wiel ki błąd, po le ci In ży nie ro -
wi je go sa na cję w ko lej nej płat no ści. Za ma wia ją cy, wi dząc
fak tu rę zde cy do wa nie od bie ga ją cą od war to ści prze wi dy wa -
nej np. w pla nie płat no ści, mo że za żą dać od In ży nie ra (i Wy -
ko naw cy) na tych mia sto we go wy ja śnie nia. W prak ty ce
In ży nier ma ogra ni czo ne moż li wo ści na ra że nia Za ma wia ją -
ce go na stra ty wy ni ka ją ce z dzia łań nie etycz nych lub nie -
kom pe tent nych. Po za tym In ży nier po wi nien mieć
ubez pie cze nie!

Kon klu zja dru ga: nie na le ży ubez wła sna wal niać In -
ży nie ra i przej mo wać je go obo wiąz ki oraz od po wie -
dzial ność. Nie po to mu pła ci my…

C. Nie za la sa mi za gó ra mi… ale tu, pod War sza wą, za -
mie nio no Czas na Ukoń cze nie na kon kret ną da tę w ka len -
da rzu. Roz po czę cie bu do wy opóź ni ło się rap tem tro chę
po nad rok. Po pa ru mie sią cach Wy ko naw ca do strzegł pro -
blem. Nie miał szan sy wy ko nać ro bót na czas. Na szczę ście,
Za ma wia ją cy też do strzegł pro blem i wła śnie go wspól nie
roz wią zu ją. A wy star czy ło za cho wać ory gi nal ny za pis.

Jest jesz cze in ny aspekt sto so wa nia for mu ły „Czas
na Ukoń cze nie”. Re gu lar nie spo ty kam się z twier dze niem
lub py ta niem o skut ki „wy ga śnię cia kon trak tu”, „upły wu waż -
no ści kon trak tu” itp. Otóż Kon trakt FI DIC jest waż ny i obo -
wią zu je „do koń ca świa ta i je den dzień dłu żej”. Mo że to
lek ka prze sa da, ale na pew no do wy sta wie nia „Osta tecz ne -
go Świa dec twa Płat no ści” oraz „zwol nie nia z zo bo wią zań”
(Klau zu la 14.12 – 14.13).

Kon klu zja trze cia: nie na le ży usztyw niać Kon trak tu
po nad mia rę. Jak że czę sto sa mi wpa da my we wła sne
si dła.

D. Wła dze chiń skie pod pi su jąc mi liar do wy kon trakt wy -
kre śli ły klau zu lę 20 Rosz cze nia, Spo ry i Ar bi traż. Zda ły się
na są dy. Nie mi nę ło pa rę mie się cy, a Wy ko naw ca zgło sił
rosz cze nie spo rej war to ści. Za ma wia ją cy za trud nił fir mę
praw ni czą do przy go to wa nia sta no wi ska dla są du. Po trzech
mie sią cach Za ma wia ją cy otrzy mał fak tu rę fir my praw ni czej
na su mę dwóch mi lio nów do la rów za do tych cza so wą pra cę.
Kie dy de cy den ci ochło nę li z wra że nia, za pro po no wa li Wy -
ko naw cy przy wró ce nie Klau zu li 20-tej i po wo ła nie Ko mi sji
Roz jem czej. Tak też i zro bio no. Trzy oso bo wa Ko mi sja roz pa -
trzy ła, na prze strze ni dwóch lat, w su mie 17 spo rów. Łącz ne
kosz ty dzia ła nia Ko mi sji wy nio sły ok. 450 000 do la rów. Zna -
czą cą po zy cję tej kwo ty sta no wi ły kosz ty prze lo tów Człon -
ków Ko mi sji (je den z An glii, dru gi z USA, a trze ci z Bli skie go
Wscho du do pół noc nych Chin).

Prze świad cze nie, że po stę po wa nie są do we jest dla Za -
ma wia ją cych ko rzyst niej sze od roz jem stwa czy ar bi tra żu jest,
de li kat nie mó wiąc, nie po ro zu mie niem. Za ma wia ją cy po wie -
rza jąc pro wa dze nie spra wy przed są dem swo im eta to wym
praw ni kom „od wszyst kie go” prak tycz nie od da je spór wal -
ko we rem. „Że by wy grać – trze ba grać” mó wi mak sy ma To -
to Lot ka. Że by grać przed są dem trze ba mieć środ ki, środ ki
i jesz cze raz środ ki. Wy ko naw cy to ro zu mie ją i ma ją po trzeb -
ne fun du sze. Za ma wia ją cy bez ze spo łu do brze opła co nych
praw ni ków, in ży nie rów i eks per tów, prze gra na wet te spo ry,
któ re ma szan sę wy grać.

Kon klu zja czwar ta: nie war to wy kre ślać klau zu li 20 –
Rosz cze nia, Spo ry i Ar bi traż. Na miej sce spo ru

przed Są dem Ar bi tra żo wym re ko men du ję War sza wę.
Pa ryż ma swo je uro ki i czar, ale o ile tań sza jest War -
sza wa?

Wybiórcze stosowanie
warunków kontraktowych FIDIC
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ceny w budownictwie

Od dłuż sze go cza su – a wła ści wie od dru giej po ło -
wy 2006 ro ku – za ma wia ją cy spo ty ka ją się z wy so ki -
mi ce na mi w ofer tach, któ re znacz nie prze kra cza ją

ich ocze ki wa nia i prze kra cza ją na wet po nad dwu krot nie war -
to ści okre ślo ne w kosz to ry sach in we stor skich da nej in we sty -
cji.

In for ma cje pra so we na te mat cen ofert na bu do wę mo stu
pół noc ne go w War sza wie, mo der ni za cję oczysz czal ni ście -
ków Czaj ka w War sza wie, na wy ko na nie ob wod ni cy Wro cła -
wia, wresz cie na dru gą li nię Me tra w sto li cy, czy sze re gu
pro jek tów Ge ne ral nej Dy rek cji Dróg Kra jo wych i Au to strad,

są dwu lub trzy krot nie więk sze od ocze ki wań i wi dząc bez -
rad ność za ma wia ją cych „rę ce opa da ją” na pre zen to wa ne
przez nich ar gu men ty i uspra wie dli wie nia.

Za ma wia ją cy wi dzą wi nę wszę dzie – w źle opra co wa nej
do ku men ta cji pro jek to wej, „bar dzo złych” Wa run kach Kon -
trak to wych FI DIC, zmo wie wy ko naw ców, czy wresz cie
w Pra wie Za mó wień Pu blicz nych.

Ża den z Za ma wia ją cych jed nak nie chce prze ana li zo wać
swo je go po stę po wa nia i do ko nać ana li zy swo je go udzia łu
w nie po wo dze niu prze tar gu za pro gra mo wa ne go przez sie-
bie. Nie uwzględ nia ją oni do świad czeń (ne ga tyw nych) in -
nych za ma wia ją cych, sy tu acji na ryn ku in we sty cyj nym, gło -
sów człon ków sto wa rzy sze nia SI DiR na kon fe ren cjach,
na ra dach i licz nych szko le niach. Uwa ża ją naj czę ściej, że
win ni są wszy scy tyl ko nie ONI.

Pro ble mem rze czy wi ście znacz ne go wzro stu cen ofert
w sto sun ku do okre su z przed 2006 ro ku stał się fak tem i na -
le ży to za ak cep to wać gdyż na ra zie ze ro wa in fla cja prze szła
do hi sto rii. Dzi siej szy ry nek in we sty cyj ny rzą dzi się in ny mi
pra wa mi, więc mu si my to za ak cep to wać i umieć w tych wa -
run kach ra cjo nal nie po stę po wać, ak tyw nie prze ciw dzia ła jąc
po wsta ją cym trud no ściom, oraz po stę po wać roz sąd nie nie
po wie la jąc me tod sprzed na wet dwóch lat.

Pra gnę zwró cić uwa gę na kil ka czyn ni ków, po za czyn ni -
kiem in fla cyj nym, któ re jak się wy da je, ma ją za sad ni cze zna -
cze nie na wzrost cen ofert. W 2006 ro ku za koń czył się „ry nek
za ma wia ją cych” a tym sa mym wal ka wy ko naw ców o każ dy
kon trakt bez wzglę du na ce nę i wszel kie ry zy ka. Za ma wia ją -
cy do te go cza su „bez kar nie” prze no si li wszyst kie moż li we
ry zy ka na wy ko naw ców, bę dąc pew nym, że dla każ de go
prze tar gu w któ rym je dy nym kry te rium wy bo ru jest kry te -
rium 100% ce ny, otrzy ma ją wie le ofert i nie bę dą mie li pro -
ble mu z wy bo rem wy ko naw cy.

Po wszech ną prak ty ką jest, że:
1. Bez wzglę du na czas trwa nia da ne go kon trak tu skre śla

się klau zu lę 13.8 – Ko rek ty uwzględ nia ją ce zmia ny Kosz -
tu, przez co ca łe ry zy ko zwią za ne ze wzro stem cen mu si
prze wi dzieć i uwzględ nić w ce nie ofer ty wy ko naw ca. Jest
to za da nie prak tycz nie nie wy ko nal ne, bo wiem w ska li
kra ju na wet Mi ni ster Fi nan sów i in sty tu cje po za rzą do we
nie są w sta nie prze wi dzieć do kład nie zmia ny cen w bu -
dow nic twie w 2 do 5 naj bliż szych la tach dys po nu jąc apa -
ra tem na uko wym, któ re go nie po sia da wy ko naw ca.
W ta kiej sy tu acji wy ko naw ca, któ ry aby unik nąć upa dło -
ści w trak cie re ali za cji kon trak tu – a ta kie przy pad ki
w prze szło ści nie ste ty wy stę po wa ły – mu si w swo jej ce -
nie ofer ty za ło żyć od po wied ni mar gi nes bez pie czeń stwa,
a więc za ło żyć mak sy mal ny wzrost cen w bu dow nic twie
i go uwzględ nić. W tym za kre sie pro ce du ry świa to we ma -
jąc świa do mość za gro żeń prze wi dzia ły moż li wość utrzy -
my wa nia sta łych cen w kon trak tach trwa ją cych
mak sy mal nie 12 mie się cy.

Problem cen w ofertach
o zamówienie publiczne

Mieczysław

GRABIEC
Wykładowca, Rozjemca
i Arbitrer SIDiR
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2. Na kła da nie na wy ko naw cę obo wiąz ku uzy ska nia wszyst -
kich nie zbęd nych do re ali za cji in we sty cji ze zwo leń z uzy -
ska niem po zwo le nia na bu do wę włącz nie. Ma to istot ne
zna cze nie w kon trak tach „na pro jekt i bu do wę”, gdzie
prze mil cza się od po wie dzial ność za okres pro te stów
na upra wo moc nie nie się de cy zji po zwo le nia na bu do wę,
co w prak ty ce ozna cza, że jest to ry zy ko wy ko naw cy,

3. Nie sto su je się klau zu li 14.5 – Urzą dze nia i Ma te ria ły prze -
zna czo ne do Ro bót, co po wo du je, że wy ko naw ca w swo -
jej ofer cie uwzględ nić mu si war tość kre dy tu na płat no ści
za ma te ria ły i urzą dze nia do staw com oraz wy twór com,
aby nie do pro wa dzić do wstrzy ma nia ich do staw, a tym
sa mym unik nąć prze rwa nia kon trak tu. Za ma wia ją cy po -
win ni w ce lu za pew nie nia pra wi dło we go tem pa ro bót za -
ło żyć, że na Te re nie Bu do wy przez wie le ty go dni czy
mie się cy bę dzie ma ga zy no wa nych du żo war to ścio wych
ma te ria łów i urzą dzeń. Dla ob ni że nia kosz tów in we sty cji
Wa run ki Kon trak to we FI DIC prze wi du ją płat no ści zgod -
nie z po wyż szą klau zu lą.

4. Nie udzie la nie przez Za ma wia ją ce go za licz ki wy ko naw cy
w sy tu acji, kie dy pierw sze płat no ści kon trak to we za wy -
ko na ne ro bo ty wpły ną na kon to wy ko naw cy po 4-5 mie -
sią cach od da ty pod pi sa nia kon trak tu.
Czyn ni ka mi po wo du ją cy mi wyż sze ce ny są rów nież mo -

dy fi ka cje Wa run ków Kon trak to wych, któ re Adam He ine okre -
ślił, ja ko „psu cie kon trak tu”. Przy to czę je dy nie te
naj istot niej sze, zwią za ne ze „wzmac nia niem” po zy cji Za ma -
wia ją ce go w Wa run kach Szcze gól nych FI DIC. Są to:
1. Przej mo wa nie sze re gu upraw nień In ży nie ra do sa mo -

dziel ne go za twier dza nie przez Za ma wia ją ce go pod wy ko -
naw ców, do staw ców Urzą dzeń, ro dza jów i ty pów
ma te ria łów i urzą dzeń.

2. Ubez wła sno wol nia nie In ży nie ra przez ko niecz ność uzy -
ski wa nia przez nie go apro ba ty Za ma wia ją ce go
przed pod ję ciem pra wie każ dej de cy zji, któ re to de cy zje
zgod nie z pod pi sa nym kon trak tem mu si wy dać In ży nier.

3. Wpro wa dza nie za pi sów, któ re ogra ni cza ją wie le upraw -
nień Wy ko naw cy ta kich jak: do ma ga nia się do dat ko wej
za pła ty za wy ko na ne ro bo ty zle co ne przez In ży nie ra zgod -
nie z klau zu lą 13, a je śli ta ka płat ność bę dzie na leż na to
bez wli cza nia na leż ne go zy sku, pra wo do prze dłu że nia

Cza su na Ukoń cze nie itp.
Re asu mu jąc, na le ży za uwa żyć, że wszel kie mo dy fi ka cje

i zmia ny w Wa run kach Kon trak to wych FI DIC, któ re po wo -
du ją nie rów ność praw ną Stron Kon trak tu, oraz ogra ni cza ją
pra wa i obo wiąz ki In ży nie ra wpły wa ją na znacz ne zwięk sze -
nie ry zy ka Wy ko naw cy przy re ali za cji za da nia in we sty cyj ne -
go. To zaś w spo sób bez po śred ni wpły wa na wzrost cen
ofert.

ceny w budownictwie
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zarządzanie inwestycjami

Każ dy pro ces in we sty cyj ny przed się wzięć bu dow la nych
to ciąg współ za leż nych zda rzeń po stę pu ją cych w ści -
śle okre ślo nym po rząd ku. Pro ce sy te z re gu ły prze bie -

ga ją w cza sie, na wet w okre sach wie lo let nich i za wsze ma ją
swój po czą tek – po mysł i ko niec – uzy ska nie za mie rzo ne go
efek tu. Ocze ki wa nie na efekt nie jest bier nym okre sem.
W okre sie tym mu si my an ga żo wać licz ne środ ki in te lek tu al -
ne (wie dzę, umie jęt no ści, do świad cze nie, czas wie lu osób
fi zycz nych lub praw nych, któ re czyn nie uczest ni czą w tym
pro ce sie) i ma te rial ne, w tym przede wszyst kim fi nan so we –
co z punk tu wi dze nia eko no micz ne go sta no wi ich za mro że -
nie (środ ki za mro żo ne nie pra cu ją). Na wet nie wiel ki
przed miot te go pro ce su wy ma ga upo rząd ko wa ne go dzia ła -
nia i ra cjo nal ne go za rzą dza nia, bo wiem skut ki tych dzia łań
do ty czą nie tyl ko ini cja to rów pro ce su in we sty cyj ne go – in -
we sto ra i re ali za to rów – pro jek tan tów, wy ko naw ców, do staw -
ców, ale tak że osób trze cich znaj du ją cych się w za się gu
od dzia ły wa nia przed mio tu in we sty cji. Pań stwo nie mo gło
po zo sta wić tych dzia łań po za swo ją kon tro lą i dla te go za rzą -
dza nie pro ce sem in we sty cyj nym zna la zło się w tre ści sze re -
gu ure gu lo wań usta wo wych.

Z ini cja ty wy SI DIR (Sto wa rzy sze nia In ży nie rów Do rad ców
i Rze czo znaw ców) oraz Pol skie go Sto wa rzy sze nia Be ne fi -
cjen tów Fun du szy Po mo co wych, pod pa tro na tem Mi ni ster -
stwa In fra struk tu ry i Mi ni ster stwa Roz wo ju Re gio nal ne go
od by ła się w War sza wie w dniach 13 – 14 mar ca 2008 Ogól -
no pol ska Kon fe ren cja po świę co na pro ble ma ty ce „Bez pie -
czeń stwo Środ ków Pu blicz nych w In we sty cjach
Bu dow la nych”. Z tre ści wy gło szo nych re fe ra tów i prze bie gu
dys ku sji wy ło nił się ob raz po waż nych za gro żeń w re ali za cji
in we sty cji szcze gól nie fi nan so wa nych ze środ ków po mo co -
wych UE. Za gro że nia te czę sto wy ni ka ją ze źle przy go to wa -
nych do re ali za cji in we sty cji, oraz z bra ku do sta tecz nej
umie jęt no ści za rzą dza nia pro ce sem in we sty cyj nym przez in -
we sto rów, w du żej mie rze re pre zen tu ją cych te re no we wła -
dze sa mo rzą do we.

Nie ste ty, za rzą dza nie pro ce sem in we sty cyj nym nie zo sta -
ło uję te w jed nym ak cie praw nym. To dzia ła nie wy ni ka z wie -
lu róż nych prze pi sów usta wo wych, do któ rych m.in. na le ży
za li czyć te naj waż niej sze:

n usta wę o za go spo da ro wa niu prze strzen nym – wa run ki
usy tu owa nia bu dow li;

n pra wo o ochro nie śro do wi ska – okre śle nie od dzia ły wa nia
na śro do wi sko i uzy ska nie de cy zji o śro do wi sko wych
uwa run ko wa niach;

n pra wo bu dow la ne – okre śla ją ce wa run ki, ja kim po win ny
od po wia dać obiek ty bu dow la ne i ich re ali za cja, co za wie -
ra się w de cy zjach po zwo le nia na bu do wę i użyt ko wa nia;

n ko deks cy wil ny – wa run ki ogól ne i szcze gó ło we do umów
wią żą cych po szcze gól nych uczest ni ków pro ce su in we sty -
cyj ne go (stro ny mo gą przy wo ły wać róż ne wzo ry umów –
np. wzo ry FI DIC); 

a w sto sun ku do in we sty cji re ali zo wa nych ze środ ków pu -
blicz nych i po mo co wych z UE:
n usta wy o za mó wie niach pu blicz nych – za sa dy wy bo ru wy -

ko naw ców;
n pro ce du ry dzia ła nia okre ślo ne przez jed nost ki wdra ża ją -

ce i Ko mi sję Eu ro pej ską – wnio ski, spo so by roz li cze nia
i au dyt.

Po ru sza nie się w tym sys te mie za rzą dza nia, do re ali za cji
któ re go mu szą być an ga żo wa ni licz ni uczest ni cy, w tym tak -
że jed nost ki pro jek to we, wy ma ga zor ga ni zo wa ne go i sko or -
dy no wa ne go dzia ła nia i dla te go dla więk szych
przed się wzięć zwy kle wy zna cza ni są kie row ni cy pro jek tu –
Pro ject Ma na ge ment (nie na le ży my lić tu tej na zwy z pro -

jek tem ja ko do ku men ta cją pro jek to wą, w tym kon kret nym
ro zu mie niu – pro jek ta mi zwy kło się na zy wać ca łość przed -
się wzię cia in we sty cyj ne go). W za rzą dza niu pro ce sem in we -
sty cyj nym moż na wy od ręb nić na stę pu ją ce eta py:
n roz po czę cie – przy go to wa nie i za twier dze nie pro jek tu lub

je go eta pu;
n pla no wa nie (pro jek to wa nie) – okre śle nie przed mio tu

i spre cy zo wa nie ce lów pro jek tu;
n in ży nie rii fi nan so wa nia – uzy ska nie środ ków fi nan so wych

nie zbęd nych do re ali za cji;
n re ali za cji (w tym pro jek to wa nie wy ko naw cze) – ko or dy na -

cja dzia ła nia lu dzi i in nych za so bów w ce lu wy ko na nia
przy ję te go pla nu;

n kon tro la – dba łość o re ali za cję (ja kość) i osią gnię cie ce -
lów pro jek tu (mo ni to ro wa nie);

n za koń cze nie – for mal na ak cep ta cja re zul ta tów uzy ska -
nych i po rów na nie ich z okre ślo ny mi w pro jek cie (eta pie).
W cza sie ca łe go pro ce su in we sty cyj ne go bar dzo waż nym

czyn ni kiem jest ja sne okre śle nie za kre sów obo wiąz ków i od -
po wie dzial no ści sta wia nych po szcze gól nym uczest ni kom te -
go pro ce su. Bli sko 100-let nie do świad cze nie FI DIC stoi
u pod staw tre ści opra co wa nych wa run ków ogól nych re ali -
za cji kon trak tów bu dow la nych dla róż nych mo de li or ga ni za -
cyj nych re ali za cji in we sty cji. Te wzo ry nie są ja kimś

Zarządzanie procesem
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biu ro kra tycz nym wy my słem, lecz ze bra nym do świad-
cze niem wie lu spe cja li stów bu dow la nych dzia ła ją cych
w róż nych wa run kach geo gra ficz nych, praw nych, or ga ni za -
cyj nych… 

W mo men cie roz po czy na nia dzia łań w ra mach pro ce su
in we sty cyj ne go w bu dow nic twie ni gdy nie ma peł ne go roz -
po zna nia wa run ków je go re ali za cji. Ist nie je wie le nie wia do -
mych, któ rych po zna nie na stę pu je do pie ro w trak cie
po stę po wa nia re ali za cyj ne go. Nie wia do me te sta wia ją
przed de cy den ta mi, w mo men cie roz po czę cia in we sty cji,
pew ne go ry zy ka utra ty za an ga żo wa nych środ ków w przy -
pad ku bra ku w (ca ło ści lub tyl ko czę ści) po wo dze niu uzy -
ska nia za mie rzo ne go efek tu koń co we go. Li czą się tu nie
tyl ko wiel ko ści środ ków fi nan so wych, ale tak że czas i ja kość
koń co we go efek tu. Do brze za rzą dza ją cy pro jek tem in we sty -
cyj nym mu si li czyć się z ry zy kiem i mu si po dej mo wać roz -
sąd ne dzia ła nia prze ciw dzia ła ją ce, po le ga ją ce
na prze wi dy wa niu al ter na tyw nych roz wią zań, re zer wo wa nia

środ ków fi nan so wych i cza su – nie zbęd nych do roz wią za nia
oko licz no ści nie prze wi dy wal nych.

Po wo łu jąc się na pu bli ka cję mgr inż. Paw ła Ze je ra za -
miesz czo ną w Biu le ty nie SI DIR (nr 4, ma rzec 2008) war to
uzmy sło wić Czy tel ni kom wiel kość nie prze wi dy wal nych war -
to ści środ ków fi nan so wych, ko niecz nych do zre ali zo wa nia
ca ło ści in we sty cji, na po szcze gól nych eta pach pro ce su. Są
to w:
n kon cep cji in ży nier skiej – 25 – 40%;
n pro jek cie ba zo wym (Ba sic) – ± 10%;
n pro jek cie wy ko naw czym – ± 5%;
n wy ko naw stwie – ± 3%;
n wstęp nym użyt ko wa niu – ± 3 – 0%.

Ta nie pew ność i ry zy ko z nią zwią za ne zmniej sza się, ale
war tość ze ro wą mo że osią gnąć do pie ro w trak cie użyt ko wa -
nia. Jak więc po go dzić ten sto pień nie pew no ści z wy mo giem
art. 29 ust. 1 i art. 31 ust. 1 usta wy Pra wo za mó wień pu blicz -
nych (Pzp.), gdzie zo stał po sta wio ny jed no znacz ny wy móg
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wy czer pu ją ce go opi sa nia przed mio tu za mó wie nia tak, aby
nie utrud nić uczci wej kon ku ren cji po mię dzy ofe ren ta mi. Za -
ma wia ją cy mu si zde cy do wać, czy ry zy ko po ja wie nia się oko -
licz no ści nie prze wi dzia nych przej mu je na sie bie, re zer wu jąc
so bie na ten cel środ ki, czy prze rzu ca to ry zy ko na ofe ren -
tów i ocze ku je, że to oni uwzględ nią je w swo jej ce nie ofer -
to wej. W tym za kre sie mu si obo wią zy wać ja sność przy ję tej
od po wie dzial no ści i je śli to zo sta nie speł nio ne, to nie bę dzie
za cho dzi ła oba wa o na ru sze nie Pzp, w prze ciw nym przy pad -
ku mo gą po wstać spo ry, na wet po waż ne, do ty czą ce wy so ko -
ści wy na gro dze nia lub cza su wy ko na nia po mię dzy
uczest ni ka mi pro ce su in we sty cyj ne go. Spo ry te mo gą w zna -
czą cy spo sób rzu to wać na koń co wy efekt przed mio tu in we -
sty cji.

Trze ba mieć peł ną świa do mość, że w roz wią za niu tych
pro ble mów ma ją bar dzo wiel ki udział pod mio ty świad czą ce
usłu gi in te lek tu al ne, w tym w du żej mie rze jed nost ki pro jek -
to we i pro jek tan ci. Od ja ko ści tych opra co wań za le ży bar dzo
wie le i oso by je wy ko nu ją ce mu szą mieć peł ną świa do mość
od po wie dzial no ści nie tyl ko cy wil nej, ale tak że kar nej. Nie
moż na więc lek ce wa żyć wni kli we go po zna nia ta kich ele -
men tów pro jek to wa nia, jak przy kła do wo:
n wa run ków na tu ral nych do ty czą cych miej sca lo ka li zo wa -

nia przed mio tu in we sty cji (wa run ki grun to we, przy rod ni -
cze itp.)

n za go spo da ro wa nia oto cze nia i sta nu in fra struk tu ry tech -
nicz nej;

n roz wią zań tech nicz nych przed mio tu in we sty cji (tech no lo -
gia, kon struk cja, do sta wy ma szyn i urzą dzeń itp.), w tym
tak że spe cy fi ka cji tech nicz nej wy ko na nia i od bio ru ro bót;

n przed mia ru ro bót i prze wi dy wa nej ce ny wy ko na nia tych
ro bót wy stę pu ją cej na ryn ku bu dow la nym, w ca łym prze -
dzia le cza so wym trwa nia pro ce su in we sty cyj ne go;

n kom plet ność war to ści kosz tów in we sty cji (wki), nie tyl ko
kosz tów wy ko na nia ro bót;

n stu dium wy ko nal no ści in we sty cji i in.

Każ da nie sta ran ność, czy brak wni kli wo ści na eta pie opra -
co wa nia ww. opra co wań, w dal szych eta pach re ali za cji
przed się wzię cia in we sty cyj ne go mo że skut ko wać po ja wie -
niem się ko niecz ne go wy ko na nia ro bót do dat ko wych i uzu -
peł nia ją cych. Je śli w spo sób ro zum ny i ra cjo nal ny nie
uwzględ ni my tej oko licz no ści na eta pie wstęp nych opra co -
wań, to mo że my po paść w ko li zję z pra wem (PZp), a ta ka
ko li zja mo że przy spo rzyć bar dzo do tkli wych trud no ści, któ -
rych po ja wie nie się mo że mieś bez wąt pie nia wpływ na efekt
koń co wy ca łe go przed się wzię cia. Cię żar i od po wie dzial -
ność spo czy wa głów nie na wy ko naw cach usług in te lek tu al -
nych, w tym rów nież na pro jek tan tach. Więk szość tych
opra co wań jest wy ko ny wa nych w jed nost kach pro jek to wych
i od ich sta ran no ści wy ko na nia za le ży dal szy prze bieg pro ce -
su in we sty cyj ne go. Bia da tym za ma wia ją cym – in we sto rom,

któ rzy przy wy bo rze wy ko naw ców tych opra co wań in te lek -
tu al nych kie ru ją się wy łącz nie wy so ko ścią ce ny. Do brzy pro -
jek tan ci mu szą sta wiać wy so kie ce ny za swe usłu gi i nie ma
w tym nic dziw ne go, a od do bre go pro jek tan ta moż na 
wy ma gać do bre go opra co wa nia. Na po cząt ku prze bie gu
pro ce su in we sty cyj ne go, je śli zo sta nie do brze okre ślo ny
przed miot in we sty cji, to moż na mieć sto sun ko wo więk szą
pew ność o uzy ska niu do bre go i z gó ry za mie rzo ne go efek tu
in we sty cji. Dla cze go więc ta pro sta za sa da nie za wsze to wa -
rzy szy w świa do mo ści de cy den tów in we sty cyj nych? Nie mo -
że być po bła ża nia dla tych, któ rzy ba ga te li zu ją ta ki spo sób
my śle nia i z te go po wo du po pa da ją w kło po ty, czę sto 
bar dzo trud ne do roz wią za nia w re ali za cji pro ce su in we sty -
cyj ne go. 

Pod sta wo wym do ku men tem sta no wią cym za łącz nik
do wnio sku o uzy ska nie środ ków z fun du szy po mo co wych
UE jest opra co wa nie pt. Stu dium Wy ko nal no ści. Od wni kli -
wo ści i sta ran no ści te go opra co wa nia za le ży po wo dze nie
uzy ska nia środ ków. Bar dzo czę sto be ne fi cjen ci w ostat niej
chwi li skła da nia wnio sku uświa da mia ją so bie o ko niecz no -
ści po sia da nia ta kie go do ku men tu i trak tu ją uzy ska nie te go
do ku men tu je dy nie w ka te go riach for mal nych. Nic bar dziej
błęd ne go. Wła śnie Stu dium Wy ko nal no ści okre śla wszyst -
kie wa run ki re ali za cji i nie moż na te go ba ga te li zo wać, oraz
go dzić się, aby do ku ment ten opra co wy wa no „na ko la nie”.

Be ne fi cjen ci mu sza pa mię tać, przez ca ły czas re ali za cji
in we sty cji, o tym, że na za koń cze nie pro ce su cze ka ich zło -
że nie ra por tu i au dy tu prze ka zy wa ne go do Ko mi sji Eu ro pej -
skiej. Od tre ści tych do ku men tów za le ży oce na be ne fi cjen ta
pod ką tem, czy zo sta ły osią gnię te wstęp nie usta lo ne ce le in -
we sty cji i czy wa run ki re ali za cji nie od bie ga ły od przy ję tych
we wnio sku o przy zna nie środ ków po mo co wych. Brak ak -
cep ta cji ra por tu przez Ko mi sje Eu ro pej ską wią że się z da le -
ko idą cy mi kon se kwen cja mi, w tym, w naj gor szym
przy pad ku, z ko niecz no ścią zwro tu udzie lo ne go fi nan so wa -
nia. To nie są wir tu al ne groź by, bo już ta ki pre ce dens miał
miej sce w Gre cji, któ ra zo sta ła zmu szo na do zwro tu oko -
ło 600 mln EUR za in we sty cje nie miesz czą ce się w za ło że -
niach okre ślo nych we wnio skach o przy zna nie im tych kwot.
Mły ny ad mi ni stra cji i biu ro kra cji mie lą po wo li, ale sku tecz -
nie i nie moż na li czyć na ja kieś bli żej nie okre ślo ne szczę ście
– a mo że mi się upie cze.

Usłu gi in te lek tu al ne, do nich za li cza się dzia łal ność przy -
go to waw cza i pro jek to wa jed no stek pro jek to wych, nie mo -
gą być lek ce wa żo ne, mu szą być re ali zo wa ne z peł ną
sta ran no ścią, wiel kim do świad cze niem i wie dzą. Na le ży
na każ dy eta pie re ali za cji in we sty cji pa mię tać o tym obo -
wiąz ku i nie lek ce wa żyć obo wiąz ków dzia ła nia w tym za kre -
sie – ani przez in we sto rów, ani przez jed nost ki pro jek to we.



1. Cel i za kres opra co wa nia
Ce lem opra co wa nia jest do star cze nie in for ma cji, któ re mo -
gą być przy dat ne In ży nie ro wi pod czas za rzą dza nia kon trak -
tem re ali zo wa nym na pod sta wie Wa run ków Kon trak tu
na bu do wę dla ro bót bu dow la nych i in ży nie ryj nych pro jek to -
wa nych przez Za ma wia ją ce go, pierw sze wy da nie FI -
DIC 1999. Pre zen to wa ne za gad nie nia nie wy czer pu ją
pro ble ma ty ki ale ich wy bór, zda niem au to ra, jest od po wied -
ni do ska li i czę sto tli wo ści spo ty ka nych pro ble mów. Okre -
śle nia uży te w przed mio to wym opra co wa niu po cho dzą
z trze cie go wy da nia an giel sko -pol skie go 2005. Dla za cho wa -
nia cha rak te ry stycz ne go dla tych wa run ków spo so bu ty tu ło -
wa nia za sad ni czych pro ce dur i do ku men tów,
w przed mio to wym opra co wa niu jest sto so wa na za sa da „du -
żych li ter” przy ty tu ło wa niu okre śleń ta kich jak Za bez pie cze -
nie Wy ko na nia, Przej ścio we Świa dec two Plat no ści,
Ubez pie cze nie Ro bót i Sprzę tu itp.

2. Wpro wa dze nie
2.1. Ogól ne za da nia Za ma wia ją ce go
Pro ces wdra ża nia pro jek tu ma na ce lu za po ko je nie po trzeb
(roz wią za nie pro ble mów) ist nie ją cych w spo łe czeń stwie po -
przez wy ge ne ro wa nie, w wy ni ku wdro że nia pro jek tu, okre -
ślo nych re zul ta tów i od dzia ły wań spo łecz nych. 

Za ma wia ją cy uczest ni czy we wszyst kich fa zach wdra ża -
nia pro jek tu po czy na jąc od pro gra mo wa nia wstęp ne go
i iden ty fi ka cji, po przez opra co wa nie do ku men ta cji prze tar -
go wej i kon trak to wej, okre śle nie i za gwa ran to wa nie środ ków
fi nan so wych, wy bór wy ko naw cy i za rzą dza nie kon trak tem,
koń cząc na oce nie osią gnię tych re zul ta tów i od dzia ły wań.

Dzia ła nia po dej mo wa ne w po szcze gól nych eta pach cy -
klu za rzą dza nia ma ją bez po śred ni wpływ na wy ni ki eta pów
ko lej nych, jak i koń co wy efekt ca łe go pro jek tu/pro gra mu.
Błę dy na eta pie pro gra mo wa nia lub nie ter mi no we wy ko na -
nie mo gą spo wo do wać, że za kła da ne ce le spo łecz ne nie zo -
sta ną osią gnię te.

Stąd jest nie zwy kle istot ne aby Za ma wia ją cy w spo sób
cią gły mo ni to ro wał ca ły pro ces tak by moż na by ło w ra zie

po trze by do ko nać je go sto sow nej ko rek ty. Ce lem mo ni to rin -
gu oprócz bie żą cej kon tro li pro ce su wdra ża nia jest tak że ze -
bra nie da nych po trzeb nych dla oce ny efek tów uzy ska nych
w wy ni ku wdro że nia. 

2.2. Za da nia Za ma wia ją ce go w za kre sie udzie le nia za mó -
wie nia pu blicz ne go na ro bo ty

Do cza su ak ce sji Pol ski do Unii Eu ro pej skiej pod sta wo -
wy mi do ku men ta mi re gu lu ją cy mi po stę po wa nie o udzie le -
nie za mó wie nia by ły opra co wa ne przez Ko mi sję Eu ro pej ską
in struk cje za war te w Pod ręcz ni ku Pro ce dur [DIS Ma nu al]
a na stęp nie w Prak tycz nym Prze wod ni ku [Prac ti cal Gu ide],
za stą pio nym póź niej przez Prze wod nik po Gran tach i Za mó -
wie niach Pu blicz nych [GGAPP]. Wy mie nio ne pro ce du ry by -
ły na stęp stwem de cy zji Ko mi sji Eu ro pej skiej z 1994 ro ku,
za twier dza ją cej akt nr 1628/94 do ty czą cy wdra ża nia Pro gra -
mu Po mo co we go – Pha re [Po land and Hun ga ry: As si stan ce
for Re struc tu ring the ir Eco no mies]. Ten akt słu żył wspar ciu
w pierw szym rzę dzie Pol ski i Wę gier, a póź niej i in nych
państw Eu ro py Środ ko wej i Wschod niej, w ich dro dze
do przy stą pie nia do struk tur Unii Eu ro pej skiej. Wspo mnia ne
pro ce du ry do ty czy ły tak że na stęp nych pro gra mów po mo co -
wych – ISPA i SA PARD.

Do ku men ta cja prze tar go wa i kon trak to wa dla pro jek tow
współ fi nan so wa nych ze środ kow Unii Eu ro pej skiej by ła spo -
rzą dza na w opar ciu o stan dar do we do ku men ty za twier dzo ne
przez Ko mi sję Eu ro pej ską, sto so wa ne po wszech nie w mię -
dzy na ro do wych kon trak tach na bu do wę. W ra mach tych
stan dar dów, przy re ali za cji pro jek tów in fra struk tu ral nych by -
ły sto so wa ne wa run ki kon trak to we opra co wa ne i upo -
wszech nio ne na ca łym świe cie przez Mię dzy na ro do wą
Fe de ra cję In ży nie rów Kon sul tan tów (FI DIC). 

Od cza su przy sta pie nia Pol ski do Unii Eu ro pej skiej, za -
mó wie nia na ro bo ty bu dow la ne fi nan so wa ne z udzia lem
srod ków po cho dzą cych z Unii (Fun dusz Spój no ści, Eu ro pej -
ski Fun dusz Roz wo ju Re gio nal ne go) są udzie la ne zgod nie
z pol skim pra wem za mó wień pu blicz nych. W tej sy tu acji dla
za kon trak to wa nia okre ślo ne go pro jek tu, oraz za rza dza nia je -
go re ali za cją, są wy ko rzy sty wa ne wspo mnia ne po przed nio
stan dar do we do ku men ty FI DIC, do sto so wa ne do wy ma gań
pol skie go pra wa oraz prze pi sów UE.

Har mo ni za cja wa run ków kon trak to wych
z pra wem pol skim

Wa run ki Szcze gól ne po win ny uzu peł niać, po pra wiać jak
rów nież wpro wa dzać do dat ko we klau zu le spe cjal ne do Wa -
run ków Ogól nych tak, aby speł niać prze pi sy pra wa pol skie -
go, oraz by jed no znacz nie zde fi nio wać obo wiąz ki
i upraw nie nia stron kon trak tu. W związ ku z tym po win ny

12
BIULETYN

warunki kontraktowe FIDIC

Zastosowanie warunków
kontraktowych FIDIC w zarządzaniu
kontraktem budowlanym

mgr inż. Włodzimierz

KIERNOŻYCKI
Wykładowca i Rozjemca SIDiR



13
nr 6/wrzesień 2008

warunki kontraktowe FIDIC

wpro wa dzać po sta no wie nie, że kon trakt bę dzie za rzą dza ny
zgod nie z wy mo ga mi obo wią zu ją ce go pra wa w Rzecz po -
spo li tej Pol skiej, a do ku men ty kon trak to we bę dą stwo rzo ne
w ję zy ku pol skim.

Nie któ re okre śle nia uży wa ne w Wa run kach FI DIC wy ma -
ga ją nada nia im ta kie go zna cze nia ja kie po win ny mieć zgod -
nie z pra wem pol skim. W tym ce lu w Wa run kach
Szcze gól nych po win ny być wpro wa dzo ne od po wied nie de -
fi ni cje, mię dzy in ny mi:
n Kon trakt – ozna cza Umo wę za war tą zgod nie z Pra wem za -

mó wień pu blicz nych w skład któ rej wcho dzą na stę pu ją -
ce do ku men ty kon trak to we: Akt Umo wy, Wy peł nio ny
For mu larz Ofer ty, Za łącz nik do Ofer ty (Da ne Kon trak to -
we), Wa run ki Szcze gól ne Kon trak tu, Wa run ki Ogól ne Kon -
trak tu, Spe cy fi ka cje, Ry sun ki, Wy ce nio ny Przed miar
Ro bót, wszel kie in ne do ku men ty do łą czo ne do Umo wy. 

n Ofer ta – ozna cza ze staw do ku men tów przy go to wa nych
przez Wy ko naw cę zgod nie z wy ma ga nia mi za war ty mi
w spe cy fi ka cji istot nych wa run ków za mó wie nia (SIWZ),
łącz nie z wy peł nio nym For mu la rzem Ofer ty, skie ro wa ny
do Za ma wia ją ce go.

n Za łącz nik do Ofer ty (Da ne Kon trak to we) w ni niej szych
Wa run kach Kon trak tu jest toż sa my z „Za łącz ni kiem
do Ofer ty”, ozna cza wy peł nio ne stro ny za ty tu ło wa ne „Za -
łącz nik do Ofer ty (Da ne Kon trak to we)”, któ re są za łą czo -
ne do Umo wy i sta no wią jej część.

n Ry sun ki – tam gdzie Wa run ki Kon trak tu od no szą się
do „Ry sun ków”, na le ży czy tać ja ko „Do ku men ta cja Pro -
jek to wa”. W skład „Do ku men ta cji Pro jek to wej” wcho dzi
Pro jekt Bu dow la ny i Pro jekt Wy ko naw czy – wy ma ga ne dla
przy go to wa nia Do ku men tów Prze tar go wych i Do ku men -
tów Kon trak to wych.

n Wa run ki Kon trak tu – ozna cza ją Za łącz nik do Ofer ty (Da ne
Kon trak to we), Wa run ki Szcze gól ne Kon trak tu i Wa run ki
Ogólne Kontraktu.

n Wy ce nio ny Przed miar Ro bót – ozna cza Przed miar Ro bót
wy peł nio ny przez Wy ko naw cę, sta no wią cy część Kon trak -
tu.

n Za twier dzo na na Kwo ta Kon trak to wa net to – ozna cza ce nę
ofer to wą net to (bez po dat ku od to wa rów i usług VAT)
po od li cze niu ewen tu al ne go opu stu, za ak cep to wa ną
w umo wie, za re ali za cję i ukoń cze nie Ro bót oraz usu nię -
cie wszel kich wad. Gdzie kol wiek w ni niej szych Wa run -
kach Kon trak tu jest uży wa ne okre śle nie „Za twier dzo na
Kwo ta Kon trak to wa” ozna cza ono Za twier dzo ną Kwo tę
Kon trak to wą net to.

n Za twier dzo na Kwo ta Kon trak to wa brut to – ozna cza ce nę
ofer to wą net to po więk szo ną o na leż ny po da tek od to wa -
rów i usług VAT, za ak cep to wa ną w Umo wie, za re ali za cję
i ukoń cze nie Ro bót oraz usu nię cie wszel kich wad.

n Ce na Kon trak to wa – ozna cza wy na gro dze nie Wy ko naw -
cy brut to za re ali za cję i ukoń cze nie Ro bót oraz usu nię cie
wszel kich wad, uzgod nio ne lub usta lo ne na mo cy klau zu -
li 12.3 [Wy ce na] oraz w wy ni ku ko rekt, zgod nie z Kon trak -
tem.

n Upust – ozna cza kwo tę, o któ rą Wy ko naw ca ob ni żył swo -
ją ce nę ofer to wą brut to i któ ra bę dzie w peł nej wy so ko ści
od ję ta od Ce ny Kon trak to wej.

n Ro bo ty – ozna cza ją rów no cze śnie bu do wę i ro bo ty bu -
dow la ne obiek tu bu dow la ne go, zgod nie z Art. 3 ust. 6 i 7
Pra wa bu dow la ne go.

n Za bez pie cze nie Wy ko na nia – ozna cza „Za bez pie cze nie
wy ko na nia umo wy” zgod nie z wy ma ga nia mi Art. od 147
do 151 Pzp.

n Okres Zgła sza nia Wad – ozna cza „Okres rę koj mi za wa -
dy” zgod nie z art. od 556 do 576 ko dek su cy wil ne go.

n Spe cy fi ka cje – tam gdzie Wa run ki Kon trak tu od no szą się
do „Spe cy fi ka cji”, na le ży czy tać „Spe cy fi ka cje tech nicz ne
wy ko na nia i od bio ru ro bót bu dow la nych zgod nie z roz po -
rzą dze niem Mi ni stra In fra struk tu ry z dnia 2 wrze śnia 2004 r. 
Wa run ki Szcze gól ne Kon trak tu po win ny od po wia dać wy -

ma ga niom pra wa kra ju Za ma wia ja ce go co w tym przy pad -
ku ozna cza pra wo pol skie, przy kła do wo:

Obo wiąz ki i upraw nie nia In ży nie ra – gdzie do da no wy -
ma ga nie, aby per so nel (asy sten ci) peł nił rów nież funk cje in -
spek to ra nad zo ru w myśl pol skie go Pra wa bu dow la ne go,
usta wa sej mo wa z dnia 7 lip ca 1994 r. z póź niej szy mi zmia -
na mi i od no śny mi roz po rzą dze nia mi.
n Kie row nic two Wy ko naw cy – gdzie do da no wy ma ga nie,

aby Wy ko naw ca wska zał oso bę, któ ra bę dzie peł ni ła obo -
wiąz ki kie row ni ka bu do wy zgod nie z wy ma ga nia mi pol -
skie go pra wa bu dow la ne go.

n Ar bi traż – ję zyk, pra wo i miej sce ar bi tra żu po da ne w do -
ku men tach kon trak to wych – to jest ję zyk i pra wo pol skie
oraz Sąd Ar bi tra żo wy przy Kra jo wej Izbie Go spo dar czej
w War sza wie.

W skład Kon trak tu na ro bo ty bu dow la ne wcho dzą na stę -
pu ją ce do ku men ty, w ko lej no ści wy ni ka ją cej z for mu la rza
umo wy za war te go w SIWZ:
� Akt Umo wy
� Wy peł nio ny for mu larz Ofer ty
� Za łącz nik do Ofer ty (Da ne Kon trak to we)
� Wa run ki Szcze gól ne Kon trak tu
� Wa run ki Ogól ne Kon trak tu
� Spe cy fi ka cje
� Ry sun ki
� Wy ce nio ny Przed miar Ro bot (po ko rek cie aryt me tycz nej)
� Wszel kie in ne do ku men ty do łą czo ne do Umo wy.

Szcze gó ło we po sta no wie nia i mo dy fi ka cje wa run ków kon -
trak to wych wy ni ka ją ce ze spe cy fi ki da nej in we sty cji są wpro -
wa dza ne do Wa run ków Szcze gól nych Kon trak tu. 

Ze sta wie nie naj waż niej szych wy ma gań ta kich jak np. pra -
wo za rzą dza ją ce kon trak tem, war tość gwa ran cji wy ko na nia,
wy so kość za licz ki, czas na wy ko na nie ro bót, dłu gość okre su
rę koj mi za wa dy, okres gwa ran cji ja ko ści, wy so kość ubez -
pie czeń itd. są za war te w Za łącz ni ku do Ofer ty (Da ne Kon -
trak to we).

3. Za rzą dza nie kon trak tem
3.1. Obo wiąz ki uczest ni ków pro ce su in we sty cyj ne go (Za ma -

wia ją cy, In ży nier, Wy ko naw ca)
Stro na mi kon trak tu są Za ma wia ją cy i Wy ko naw ca wy bra -

ny w dro dze pu blicz ne go prze tar gu. In ży nier jest po wo ły wa -
ny przez Za ma wia ją ce go do za rzą dza nia i ad mi ni stro wa nia
kon trak tem w je go imie niu, nie jest stro ną kon trak tu, na to -
miast jest uczest ni kiem pro ce su bu do wy wy ko nu jąc m.in.
obo wiąz ki nad zo ru in we stor skie go zgod nie z pol skim Pra -
wem bu dow la nym.

Za ma wia ją cy przed pod pi sa niem umo wy z Wy ko naw cą
po wi nien „po za ła twiać” wszyst kie spra wy wy ni ka ją ce z obo -
wią zu ją cych prze pi sów pań stwo wych oraz Wa run ków Kon - V



trak to wych, nie zbęd ne dla spraw ne go roz po czę cia i dal sze -
go prze bie gu Ro bót. W związ ku z tym po wi nien fak tycz nie
dys po no wać te re nem prze wi dzia nym pod bu do wę, po sia -
dać pra wo moc ną de cy zję o za twier dze niu pro jek tu bu dow -
la ne go i po zwo le niu na bu do wę, oraz in ne do ku men ty
i uzgod nie nia cha rak te ry stycz ne dla miej sca i ro dza ju in we -
sty cji. Za ma wia ją cy przed pod pi sa niem umo wy z Wy ko naw -
cą oce nia i ak cep tu je Za bez pie cze nia Wy ko na nia,
a po za war ciu umo wy, przy udzia le In ży nie ra – przed ło żo ne
przez Wy ko naw cę po li sy ubez pie cze nio we. Za ma wia ja cy
wy ko nu je czyn no ści wy ma ga ne przed roz po czę ciem ro bót,
na stęp nie mo ni to ru je re ali za cję, do ko nu je płat no ści oraz
przej mu je ro bo ty po ich za koń cze niu. 

Bar dzo istot ną spra wą sto ją cą przed za an ga żo wa ny mi
w kon trakt stro na mi bę dzie za pew nie nie za koń cze nia pro -
jek tu tak, aby speł nić wa run ki współ -fi nan so wa nia w ra mach
pro gra mu tj. nie prze kro czyć za pla no wa ne go bu dże tu i ter -
mi nu wy dat ko wa nia środ ków, okre ślo nych w me mo ran dum
fi nan so wym lub de cy zji Ko mi sji Eu ro pej skiej.

Od po wie dzial ność Wy ko naw cy jest okre ślo na w Klau zu -
li 4.1 [Ogól ne zo bo wią za nia Wy ko naw cy]. Wy ko naw ca jest
zo bo wią za ny wy ko nać i ukoń czyć ro bo ty, na któ re przed sta -
wił ofer tę, w spo sób i w cza sie okre ślo nym w kontr ak cie. Wy -
ko naw ca jest od po wie dzial ny za usu nię cie wszel kich
uste rek i wad, ja kie mo gą się ujaw nić w Okre sie Zgła sza nia
Wad. Wy ko naw ca przed kła da gwa ran cje i po li sy ubez pie -
cze nio we wy ma ga ne kon trak tem, oraz przy go tu je pro gram
(w tym har mo no gram) bu do wy, do star cza ko niecz ne ma te -
ria ły i sprzęt, za pew nia kie row nic two nad ro bo ta mi, oraz za -
pew nia od po wied ni per so nel jak rów nież do bie ra me to dy
pro wa dze nia ro bót. Mu si się sto so wać do wszyst kich obo -
wią zu ją cych ak tów praw nych, re gu la mi nów i prze pi sów oraz
za pew nić, że ci wszy scy, za któ rych jest on od po wie dzial ny
też ich prze strze ga ją. Wy ko naw ca jest od po wie dzial ny
za swo je kie row nic two i ro bot ni ków oraz za do ko na nie ubez -
pie czeń so cjal nych i in nych w sto sun ku do swo je go per so -
ne lu. Mu si się sto so wać do wszyst kich obo wią zu ją cych
ak tów praw nych, re gu la mi nów i prze pi sów, oraz za pew nić,
że ci wszy scy za któ rych jest on od po wie dzial ny (np. pod wy -
ko naw cy) też ich prze strze ga ją. Pod wy ko naw cy są od po wie -
dzial ni przed Wy ko naw cą za ma te ria ły, wy ko naw stwo,
wy daj ność i po stęp prac, a Wy ko naw ca jest od po wie dzial ny
we dług kon trak tu za pra cę i za cho wa nie każ de go Pod wy ko -
naw cy. We dług wy ma gań kon trak to wych Wy ko naw ca nie
jest od po wie dzial ny za pro jekt i spe cy fi ka cje ro bót spo rzą -
dzo ne przez Za ma wia ją ce go, lecz zgod nie z Pra wem bu -
dow la nym jest zo bo wią za ny do spraw dze nia pro jek tu
w trak cie re ali za cji ro bót. Wy ko naw ca po stę pu je we dług in -
struk cji otrzy ma nych od In ży nie ra i jest od po wie dzial ny
za opie kę nad ro bo ta mi przez ca ły czas bu do wy, aż ro bo ty
bę dą osta tecz nie prze ję te przez Za ma wia ją ce go.

In ży nie rem mo że być oso ba fi zycz na, lub fir ma po sia da ją -
ca od po wied nie kwa li fi ka cje i do świad cze nie w za kre sie sto -
so wa nia pro ce dur FI DIC, lub in nych pro ce dur sto so wa nych
przy re ali za cji kon trak tów za gra nicz nych. Obo wiąz ki przy -
dzie lo ne In ży nie ro wi obej mu ją udzie la nie in for ma cji i po le -
ceń Wy ko naw cy w mia rę po stę pu pra cy, oce nę pro po zy cji
Wy ko naw cy co do spo so bu wy ko ny wa nia pra cy, upew nia -
nie się, że ma te ria ły i ja kość wy ko naw stwa od po wia da ją
spe cy fi ka cjom, uzgad nia nie ilo ści wy ko na nej pra cy, oraz
spraw dza nie i wy da wa nie Za ma wia ją ce mu świa dectw płat -
no ści. Przy re ali za cji Kon trak tu prak tycz nie ca ła łącz ność
z Wy ko naw cą do ko nu je się przez In ży nie ra, co po zwa la
na unik nię cie nie po ro zu mień. Obo wiąz ki In ży nie ra obej mu -
ją tak że po le ce nia do ty czą ce zmia ny cha rak te ru i za kre su
prac, ich kosz tu i cza su wy ko na nia.

In ży nier Kon trak tu nie bę dąc stro ną kon trak tu za rzą dza
nim w imie niu Za ma wia ją ce go i w tym ce lu wy da je Wy ko -
naw cy od po wied nie de cy zje. Wa run ki kon trak to we FI DIC
de fi niu ją po zy cję In ży nie ra Kon trak tu t. j. od po wie dzial ność,
fa cho wość i sto pień nie za leż no ści wo bec stron kon trak tu.
W Klau zu li 1.1.2.4 okre ślo no, że In ży nier ozna cza oso bę wy -
zna czo ną przez Za ma wia ją ce go do dzia ła nia dla ce lów kon -
trak tu. W Klau zu li 1.1.2.6 po ję cie „Per so ne lu
Za ma wia ją ce go” ozna cza tak że In ży nie ra. W Klau zu li 3.1 zo -
sta ły okre ślo ne nie tyl ko obo wiąz ki i upraw nie nia In ży nie ra
ale tak że wy ma ga nia fa cho we wo bec „Per so ne lu In ży nie ra”.
Fun da men tal ne za pi sy okre śla ją ce upraw nie nia i spo sób
dzia ła nia In ży nie ra są za war te w Klau zu li 3.5 [Usta le nia]. We -
dług tych za pi sów In ży nier, aby uzgod nić lub okre ślić ja ką -
kol wiek spra wę, jest zo bo wią za ny prze pro wa dzić
kon sul ta cje z każ dą ze stron, pró bu jąc osią gnąć uzgod nie nie
sta no wisk, a je że li uzgod nie nie nie zo sta nie osią gnię te, In -
ży nier do ko na rze tel ne go okre śle nia zgod nie z Kon trak tem,
bio rąc pod uwa gę wszel kie od no śne oko licz no ści

In ży nier Kon trak tu dzia ła ją cy w ra mach Wa run ków Kon -
trak tu na bu do wę FI DIC nie ma upraw nień do roz strzy ga nia
spo rów po wsta ją cych po mię dzy Wy ko naw cą i Za ma wia ją -
cym. Zgod nie z po sta no wie nia mi za war ty mi w Klau zu li 20
[Rosz cze nia, spo ry, ar bi traż] – spo ry w pierw szej ko lej no -
ści są roz strzy ga ne przez nie za leż ną Ko mi sję Roz jem czą (Di -
spu te Ad ju di ca tion Bo ard).

Naj czę ściej Za ma wia ją cy wy ła nia In ży nie ra Kon trak tu
wraz z je go per so ne lem w dro dze po stę po wa nia prze tar go -
we go. We dług Klau zu li 3.1 [Obo wiąz ki i upraw nie nia In ży -
nie ra], w Wa run kach Szcze gól nych po win ny być okre ślo ne
ogra ni cze nia upo waż nień In ży nie ra, po cho dzą ce od wy ma -
gań usta wo daw czych, prze pi sów pań stwo wych lub wy ni ka -
ją ce z in te re su Za ma wia ją ce go. Do ty czą one przede
wszyst kim za twier dza nia zmian pro wa dzą cych do wzro stu
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kosz tów lub prze dłu że nia cza su wy ko na nia. Wie le z przy pi -
sa nych In ży nie ro wi funk cji zwią za nych jest z kwe stia mi fi nan -
so wy mi. Świa dec twa płat no ści wy da wa ne przez In ży nie ra
za wie ra ją wszyst kie ele men ty kosz tu wy ni ka ją ce go z usta leń
kon trak tu, a za tem po win ny być ak cep to wa ne przez Za ma -
wia ją ce go. Zmia ny za rzą dza ne przez In ży nie ra w cza sie bu -
do wy mo gą po wo do wać wzrost Za twier dzo nej Kwo ty
Kon trak to wej lub prze dłu że nie Cza su Wy ko na nia, co wy ma -
ga ak cep ta cji Za ma wia ją ce go, w związ ku z czym Za ma wia -
ją cy i In ży nier po win ni utrzy my wać ze so bą ta ki kon takt, aby
umoż li wić spraw ny i nie prze rwa ny po stęp ro bót.

W przy pad ku re ali za cji kon trak tu we dług pro ce dur FI -
DIC, Za ma wia ją cy ani Wy ko naw ca nie jest osta tecz nie zwią -
za ny in ter pre ta cją lub usta le niem In ży nie ra, na wet je śli jest
ono po da ne w for mie de cy zji, do któ rej In ży nier jest upo waż -
nio ny. Wa run ki Kon trak to we w Klau zu li 20 [Rosz cze nia, spo -
ry, ar bi traż] okre śla ją kro ki ja kie mo że pod jąć Za ma wia ją cy
lub Wy ko naw ca, gdy de cy zja In ży nie ra nie jest ak cep to wal -
na dla jed nej lub oby dwu stron.

3.2. Roz po czę cie kon trak tu
3.2.1. Przed ło że nie gwa ran cji i ubez pie czeń

Za bez pie cze nie Wy ko na nia
W Wa run kach Szcze gól nych przyj mu je się naj czę ściej re -

gu la cję okre śla ją cą, że List Za twier dza ją cy nie bę dzie wy -
sta wia ny i wte dy je go funk cję przej mu je Akt Umo wy. W tej

sy tu acji nie póź niej niż w dniu pod pi sa nia Ak tu Umo wy, Wy -
ko naw ca po wi nien przed ło żyć Za bez pie cze nie Wy ko na nia
na kwo tę wy mie nio ną w Za łącz ni ku do Ofer ty. Wy ni ka to
z Klau zu li 4.2 [Za bez pie cze nie Wy ko na nia]. Na pod sta wie
te go za bez pie cze nia, Za ma wia ją cy ma pra wo za żą dać kwot,
do któ rych jest upraw nio ny tyl ko wte dy, gdy Wy ko naw ca nie
do peł ni obo wiąz ków okre ślo nych w punk tach (a), (b), (c)
i (d) tej klau zu li.

Klau zu la 4.2 Wa run ków Szcze gól nych okre śla, że to za -
bez pie cze nie „bę dzie w mo cy” do dnia wy sta wie nia Świa -
dec twa Wy ko na nia. Po sta no wie nia wy ni ka ją ce z art. 151 Pzp
okre śla ją, że „Za ma wia ją cy zwra ca za bez pie cze nie w ter mi -
nie 30 dni od dnia wy ko na nia za mó wie nia i uzna nia przez Za -
ma wia ją ce go za na le ży cie wy ko na ne”. Po mię dzy ty mi
usta le nia mi nie ma za sad ni czo sprzecz no ści z tym, że Pzp
po zwa la za trzy mać część te go za bez pie cze nia (mak sy mal -
nie 30%) na okres rę koj mi za wa dy, ale tak że do wy peł nie nia
gwa ran cji ja ko ści. To po wo du je pew ne wąt pli wo ści, co
do ter mi nu waż no ści Za bez pie cze nia Wy ko na nia, wy ni ka ją -
ce z wy ma ga nia, w wie lu przy pad kach, dłu gie go okre su
gwa ran cji ja ko ści (trzy i wię cej lat). 

Gwa ran cja Spła ty Za licz ki
Klau zu la 14.2 [Za licz ka] obo wią zu je wte dy, je że li jej kwo -

ta jest usta lo na w Za łącz ni ku do Ofer ty (Da ne Kon trak to we).
Wy pła ta za licz ki na stę pu je po pod pi sa niu umo wy i do star -
cze niu przez Wy ko naw cę Za bez pie cze nia Wy ko na nia, oraz
Gwa ran cji Spła ty Za licz ki. Gwa ran cja Spła ty Za licz ki win na
być spo rzą dzo na w for mie zgod nej z wzo rem za łą czo nym
do In struk cji dla Ofe ren tów, na kwo tę wy mie nio ną w Za łącz -
ni ku do Ofer ty. Gwa ran cja po win na być waż na do dnia prze -
wi dy wa nej spła ty za licz ki kon trak to wej. Wy pła ta za licz ki jest
moż li wa po speł nie niu po wyż szych wa run ków, oraz przed ło -
że niu wnio sku Wy ko naw cy o wy pła tę Za licz ki. Wa run ki spła -
ty za licz ki są okre ślo ne w Klau zu li 14.2 

Ubez pie cze nia 
Ni żej wy mie nio ne ubez pie cze nia po win ny być do star czo -

ne w ter mi nie wska za nym w Za łącz ni ku do Ofer ty (Da ne
Kon trak to we), li cząc od Da ty Roz po czę cia: 

(a) Zgod nie z Klau zu lą 18.2 [Ubez pie cze nie Ro bót
i Sprzę tu Wy ko naw cy], Ro bo ty po win ny być ubez pie czo ne
do peł nej wy so ko ści kosz tu od two rze nia ca ło ści pla no wa -
nych ro bót tj. Za twier dzo nej Kwo ty Kon trak to wej brut to.
Do tej kwo ty moż na do dać ewen tu al ne kosz ty do dat ko we,
któ re mo gły by wy stą pić w przy pad ku ko niecz no ści na pra wy
wa dli wie wy ko na nych ro bót, wli cza jąc w to opła ce nie eks -
per tyz, oraz kosz tów roz biór ki i usu nię cia da nej czę ści ro bót.
Te do dat ko wo ubez pie czo ne kwo ty mo gą być okre ślo ne
w Za łącz ni ku do Ofer ty (Da ne Kon trak to we) i za my kać się
pu ła pem 10-15% Za twier dzo nej Kwo ty Kon trak to wej). Ubez -
pie cze nia ro bót i kosz tów do dat ko wych po win ny być do ko -
na ne we wspól nym imie niu Wy ko naw cy i Za ma wia ją ce go,
obo wią zy wać od Da ty Roz po czę cia do da ty wy sta wie nia
Świa dec twa Prze ję cia dla Ro bót, a na stęp nie zo stać prze dłu -
żo ne do da ty wy sta wie nia Świa dec twa Wy ko na nia. Sprzęt za -
an ga żo wa ny do wy ko na nia Kon trak tu po wi nien być
ubez pie czo ny przez Wy ko naw cę we wła snym imie niu, ubez -
pie cze niem waż nym tak że na wy żej po da ny okres.

(b) Zgod nie z Klau zu lą 18.3 [Ubez pie cze nie od zra nie nia
osób i od szkód ma jąt ko wych] oraz da ny mi wpi sa ny mi V
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do Za łącz ni ka do Ofer ty (Da ne Kon trak to we), ubez pie cze nie
stron trze cich po win no być za war te na rzecz obu stron tj. Wy -
ko naw cy i Za ma wia ją ce go i obo wią zy wać od Da ty Roz po -
czę cia do da ty wy sta wie nia Świa dec twa Prze ję cia dla Ro bót,
a na stęp nie zo stać prze dłu żo ne do da ty wy sta wie nia Świa -
dec twa Wy ko na nia. Mi ni mal na kwo ta ubez pie cze nia stron
trze cich po win na być okre ślo na w Za łącz ni ku do Ofer ty (Da -
ne Kon trak to we), na jed no wy da rze nie bez ogra ni cze nia licz -
by zda rzeń. Wy so kość tej kwo ty na jed no wy da rze nie
po win na być od po wied nia do wy so ko ści od szko do wa nia
w przy pad ku po ten cjal nie naj wyż sze go rosz cze nia (np. z ty -
tu łu śmier ci lub cięż kie go ka lec twa oso by trze ciej).

(c) Zgod nie z Klau zu lą 18.4 [Ubez pie cze nie Per so ne lu
Wy ko naw cy] ubez pie cze nie pra cow ni ków Wy ko naw cy po -
win no obo wią zy wać od Da ty Roz po czę cia do da ty wy sta wie -
nia Świa dec twa Prze ję cia dla Ro bót a na stęp nie, pod czas
wy ko ny wa nia czyn no ści zwią za nych z tym okre sem przez Per -
so nel Wy ko naw cy, bę dzie ono każ do ra zo wo od na wia ne
i przed kła da ne do wglą du In ży nie ro wi. Wa run ki Kon trak to we
nie okre śla ją wy ma gań, co do wy so ko ści te go ubez pie cze nia.

Czyn no ści or ga ni za cyj ne i tech nicz ne
Wy da nie Po wia do mie nia o Da cie Roz po czę cia
Roz po czę cie Ro bót na stę pu je w dniu wy zna czo nym przez

In ży nie ra w po wia do mie niu o Da cie Roz po czę cia, wy da nym
zgod nie z Klau zu lą 8.1 [Roz po czę cie Ro bót] z wy prze dze -
niem co naj mniej 7-dnio wym. In ży nier mu si za dbać o to aby
Da ta Roz po czę cia nie by ła póź niej sza niż 42 dni po do star -
cze niu Wy ko naw cy Li stu Za twier dza ją ce go. Je że li w Wa run -
kach Szcze gól nych przyj mu je się re gu la cję okre śla ją cą, że
List Za twier dza ją cy nie bę dzie wy sta wia ny, wte dy Da ta Roz -
po czę cia nie mo że być póź niej sza niż 42 dni po pod pi sa niu
Ak tu Umo wy przez Wy ko naw cę. Da ta Roz po czę cia ozna cza
dzień roz po czę cia umow ne go cy klu Ro bót, zwa ne go Cza -
sem na Ukoń cze nie w/g Klau zu li 1.1.3 [Da ty, pró by, okre sy
i ukoń cze nie], a ter min fak tycz ne go roz po czę cia Ro bót przez
Wy ko naw cę nie ma dla tej sy tu acji zna cze nia.

Do stęp Wy ko naw cy do Te re nu Bu do wy.
Zgod nie z Klau zu lą 2.1 [Pra wo do stę pu do Te re nu Bu do -

wy] plac bu do wy po wi nien być prze ka za ny Wy ko naw cy
w ter mi nie (ter mi nach) po da nych w Za łącz ni ku do Ofer ty
(Da ne Kon trak to we). Je że li ta ki ter min nie zo stał okre ślo ny, to

Za ma wia ją cy wi nien prze ka zać suk ce syw nie czę ści pla cu
bu do wy, ja kie są nie zbęd ne dla roz po czę cia i pro wa dze nia
Ro bót zgod nie z Pro gra mem wy mie nio nym w Klau zu li 8.3
[Pro gram].

Do star cze nie Ry sun ków dla Wy ko naw cy
W Klau zu li 1.8 [Prze cho wy wa nie i do star cza nie do ku -

men tów] okre ślo no, że „... Wy ko naw ca otrzy ma dwa eg -
zem pla rze Kon trak tu i wszel kich na stęp nych Ry sun ków.”
co ozna cza, że Za ma wia ją cy jest zo bo wią za ny prze ka zać
Wy ko naw cy dwa kom ple ty do ku men tów prze tar go wych,
a w tym Spe cy fi ka cji i Ry sun ków, sta no wią cych część
tych do ku men tów. Nie okre ślo no żad ne go ter mi nu zo bo -
wią zu ją ce go Za ma wia ją ce go do wy ko na nia te go zo bo wią -
za nia.

Zo bo wią za nia In ży nie ra w za kre sie, o któ rych mo wa
w Klau zu li 1.9 [Opóź nie nie Ry sun ków lub in struk cji] do ty czą
ta kiej sy tu acji, gdy Wy ko naw ca w cza sie re ali za cji Ro bót
zwró ci się o do dat ko we Ry sun ki lub in struk cje, nie zbęd ne
dla wy ko na nia Ro bot, a In ży nier ich nie do star czy w ra cjo -
nal nie okre ślo nym cza sie.

Przed ło że nie Pro gra mu Ro bót 
W ter mi nie okre ślo nym w Klau zu li 8.3 [Pro gram] tj. 28 dni

od otrzy ma nia po wia do mie nia o Da cie Roz po czę cia, Wy ko -
naw ca po wi nien przed ło żyć szcze gó ło wy pro gram za wie ra -
ją cy da ne ob ra zu ją ce za ło żo ny po stęp ro bót (har mo no gram
rze czo wy), oraz opis me tod przy ję tych do ich re ali za cji.
W tym pro gra mie po win ny być okre ślo ne wszyst kie przed -
się wzię cia ja kie po dej mie Wy ko naw ca dla do trzy ma nia obo -
wią zu ją ce go ter mi nu za koń cze nia Ro bót, ale tak że
zo bo wią za nia do ty czą ce Za ma wia ją ce go, w szcze gól no ści
w za kre sie do stę pu Wy ko naw cy do Te re nu Bu do wy.

Pro gram Za pew nie nia Ja ko ści
Po wi nien zo stać opra co wa ny przez Wy ko naw cę zgod nie

z wy ma ga nia mi za war ty mi w Klau zu li 4.9 [Za pew nie nie ja -
ko ści, oraz we dług wy tycz nych za war tych w od po wied niej
Spe cy fi ka cji. Pro gram Za pew nie nia Ja ko ści po wi nien być
przed ło żo ny do apro ba ty In ży nie ro wi, w za ło że niach ogól -
nych ra zem z Pro gra mem Ro bót, a w za kre sie szcze gó ło -
wym przed roz po czę ciem każ de go ro dza ju Ro bót.

ciąg dalszy w numerze grudniowym
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projektuj i buduj

Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry
pod ziem nej miesz czą się w sze ro ko ro zu mia nej dzie -
dzi nie in ży nie rii sa ni tar nej i ochro nie śro do wi ska. Nie -

wie lu z nas ko ja rzą się z po waż ny mi kon trak ta mi
współ fi nan so wa ny mi ze środ ków unij nych. A szko da, bo są
to jed ne z naj więk szych ro bót obec nie wy ko ny wa nych w na -
szym kra ju. Wy star czy po wie dzieć, że za koń czo ny wła śnie
w Szcze ci nie kon trakt „Re no wa cja sys te mu ka na li za cyj ne go
le wo brzeż ne go Szcze ci na” wart był prze szło 42 mi lio ny EU -
RO, a nie daw no roz po czę ty łódz ki kon trakt „Mo der ni za cja
dys try bu cyj nej sie ci wo do cią go wo -ka na li za cyj nej” opie wa
na su mę prze kra cza ją cą 45 mi lio nów EU RO! A prze cież te -
go ty pu ro bo ty są i bę dą wy ko ny wa ne w wie lu mia stach Pol -
ski – nie tyl ko w Szcze ci nie i Ło dzi.. 

Zde cy do wa na więk szość ro bót re no wa cyj nych na sie -
ciach wo do cią go wych i ka na li za cyj nych (do ty czy to w mniej -
szym stop niu sie ci ga zow ni czych i tech no lo gicz nych)
wy ko ny wa nych jest „pod rzą da mi” ustaw: Pra wo za mó wień
pu blicz nych z dnia 29 stycz nia 2004 r., Pra wo bu dow la ne
z dnia 7 lip ca 1994 r. i Ko dek su cy wil ne go z dnia 23 kwiet -
nia 1964 r. – oczy wi ście wszyst kie z póź niej szy mi zmia na mi.
Do te go do cho dzą licz ne roz po rzą dze nia i wa run ki kon trak -
to we FI DIC. Czy li nie zły ga li ma tias. A do te go jesz cze nie -
szczę sne pi smo Głów ne go In spek to ra Nad zo ru
Bu dow la ne go z dnia 5 czerw ca 2008 r. DRP/Inn/074/67/08.
Ale po głęb szej ana li zie i za po zna niu się z po szcze gól ny mi
ak ta mi praw ny mi moż na wpro wa dzić pew ną sys te ma ty kę
uła twia ją cą pra ce pro jek tan tów i me ne dże rów za rzą dza ją -
cych ta ki mi kon trak ta mi, a tak że In ży nie rom Kon trak tów.

W ni niej szym ar ty ku le sku pię się na kwe stiach praw nych
i pro jek to wych do ty czą cych wy ko ny wa nia re no wa cji i mo -
der ni za cji prze wo dów ka na li za cyj nych. 

Kil ka słów o pod sta wach praw nych

Już art. 1 usta wy z 7 lip ca mó wi: „Usta wa – Pra wo bu dow -
la ne, zwa ne da lej „usta wą”, nor mu je dzia łal ność obej mu ją -
cą spra wy pro jek to wa nia, bu do wy, utrzy ma nia i roz biór ki
obiek tów bu dow la nych oraz okre śla za sa dy dzia ła nia or ga -
nów ad mi ni stra cji pu blicz nej w tych dzie dzi nach”.

Art. 12, 13 i 14 mó wią o tym, kto mo że peł nić sa mo dziel ną
funk cję tech nicz ną w bu dow nic twie – w tym, kto mo że pro -
wa dzić dzia łal ność obej mu ją cą pro jek to wa nie, spraw dza nie
pro jek tów ar chi tek to nicz no -bu dow la nych i spra wo wa nie
nad zo ru au tor skie go. I w koń cu: art. 20 okre śla obo wiąz ki
pro jek tan ta a art. 21 na da je mu pra wa.

Przejdź my te raz do sa me go pro jek tu. O nim mó wi art. 34.
Nie ma po trze by ana li zo wa nia wszyst kich za pi sów te go ar ty -
ku łu – skup my się tyl ko na dwóch. Punkt 2 art. 34 mó wi „Za -
kres i treść pro jek tu bu dow la ne go po win ny być
do sto so wa ne do spe cy fi ki i cha rak te ru obiek tu oraz stop nia
skom pli ko wa nia ro bót bu dow la nych” a pkt 6 te go ar ty ku łu –
„Mi ni ster wła ści wy do spraw bu dow nic twa, go spo dar ki

prze strzen nej i miesz ka nio wej okre śli, w dro dze roz po rzą -
dze nia: 1) szcze gó ło wy za kres i for mę pro jek tu bu dow la ne -
go; 2) szcze gó ło we za sa dy usta la nia geo tech nicz nych
wa run ków po sa da wia nia obiek tów bu dow la nych”. No to po -
szu kaj my to roz po rzą dze nie i za po znaj my się z wy ma ga nia mi
okre ślo ny mi przez wła ści we go mi ni stra, do ty czą cy mi za kre -
su pro jek tu i je go for my. Cho dzi o roz po rzą dze nie Mi ni stra
In fra struk tu ry z dnia 3 lip ca 2003 r. Tam już w Roz dzia le 1 § 1
czy ta my, że „roz po rzą dze nie to okre śla szcze gó ło wy za kres
i for mę pro jek tu bu dow la ne go, sta no wią ce go pod sta wę
do wy da nia de cy zji o po zwo le niu na bu do wę, nie ogra ni cza -
jąc za kre su opra co wań pro jek to wych w sta diach po prze -
dza ją cych opra co wa nie pro jek tu bu dow la ne go,
wy ko ny wa nych rów no cze śnie, w szcze gól no ści pro jek tu
tech no lo gicz ne go oraz na po trze by zwią za ne z wy ko ny wa -
niem ro bót bu dow la nych”. W ko lej nych roz dzia łach moż na
zna leźć in for ma cje, jak po wi nien wy glą dać pro jekt, ile eg -
zem pla rzy na le ży przy go to wać, jak je opra wić oraz kto i gdzie
po wi nien się pod pi sać. Je ste śmy w do mu – wie my już kto
i jak ma przy go to wać pro jekt bu dow la ny, ja kie ma obo wiąz -
ki i pra wa oraz z ja kich czę ści po wi nien się skła dać pro jekt. 

Pro blem jed nak w tym, że usta wa Pra wo bu dow la ne nie
zna po ję cia „wy ko naw ca”, któ re wy stę pu je w usta wie Pra wo
za mó wień pu blicz nych. Roz dział 3 Pra wa bu dow la ne go
wska zu je, kto jest uczest ni kiem pro ce su bu dow la ne go – in -
we stor; in spek tor nad zo ru in we stor skie go; pro jek tant; kie -
row nik bu do wy lub kie row nik ro bót. Ko niec, ani sło wa
o wy ko naw cy czy też ofe ren cie (czę sto moż na zna leźć to
okre śle nie w SIWZ). Ba, ko lej ne ar ty ku ły te go roz dzia łu na -
kła da ją obo wiąz ki na po szcze gól nych uczest ni ków pro ce su
bu dow la ne go. A na in we sto ra, co wy ni ka z art. 18 na stę pu ją -
ce: „1. Do obo wiąz ków in we sto ra na le ży zor ga ni zo wa nie
pro ce su bu do wy, z uwzględ nie niem za war tych w prze pi -
sach za sad bez pie czeń stwa i ochro ny zdro wia, a w szcze -
gól no ści za pew nie nie:
1) opra co wa nia pro jek tu bu dow la ne go i, sto so wa nie do po -

trzeb, in nych pro jek tów,
2) ob ję cia kie row nic twa bu do wy przez kie row ni ka bu do -

wy,

Żół ty FI DIC „Za pro jek tuj i wy ko naj”
wy zwa niem w bran ży re no wa cji bez wy ko po wych
prze wo dów in sfra struk tu ry pod ziem nej
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3) opra co wa nia pla nu bez pie czeń stwa i ochro ny zdro wia,
4) wy ko na nia i od bio ru ro bót bu dow la nych,
5) w przy pad kach uza sad nio nych wy so kim stop niem skom -

pli ko wa nia ro bót bu dow la nych lub wa run ka mi grun to wy -
mi, nad zo ru nad wy ko ny wa niem ro bót bu dow la nych
– przez oso by o od po wied nich kwa li fi ka cjach za wo do -
wych”. 

Już tu po ja wia ją się nie ści sło ści – sko ro in we stor ma za -
pew nić opra co wa nie pla nu bez pie czeń stwa i ochro ny zdro -
wia, to po co na kła da się na pro jek tan ta obo wią zek
spo rzą dze nia in for ma cji do ty czą cej bez pie czeń stwa i ochro -
ny zdro wia ze wzglę du na spe cy fi kę pro jek to wa ne go obiek -
tu bu dow la ne go, uwzględ nio nej w pla nie bez pie czeń stwa
i ochro ny zdro wia, a na kie row ni ka bu do wy – spo rzą dze nie
lub za pew nie nie spo rzą dze nia, przed roz po czę ciem bu do -
wy, pla nu bez pie czeń stwa i ochro ny zdro wia? 

A już cał kiem nie zro zu mia łe jest to wszyst ko, gdy do na -
szych roz wa żań po dej dzie my z punk tu wi dze nia usta wy –

Pra wo za mó wień pu blicz nych. Otóż art. 31 cy to wa nej
usta wy mó wi: „1. Za ma wia ją cy opi su je przed miot za mó wie -
nia na ro bo ty bu dow la ne za po mo cą do ku men ta cji pro jek -
to wej oraz spe cy fi ka cji tech nicz nej wy ko na nia i od bio ru
ro bót bu dow la nych. 2. Je że li przed mio tem za mó wie nia jest
za pro jek to wa nie i wy ko na nie ro bót bu dow la nych w ro zu -
mie niu usta wy z dnia 7 lip ca 1994 – Pra wo bu dow la ne, za -
ma wia ją cy opi su je przed miot za mó wie nia za po mo cą
pro gra mu funk cjo nal no -użyt ko we go. 3. Pro gram funk cjo -
nal no -użyt ko wy obej mu je opis za da nia bu dow la ne go,
w któ rym po da je się prze zna cze nie ukoń czo nych ro bót bu -
dow la nych oraz sta wia ne są im wy ma ga nia tech nicz ne,
eko no micz ne, ar chi tek to nicz ne, ma te ria ło we i funk cjo nal -
ne. 4. Mi ni ster wła ści wy do spraw bu dow nic twa, go spo dar -
ki prze strzen nej i miesz ka nio wej okre śli, w dro dze
roz po rzą dze nia, szcze gó ło wy za kres i for mę:
1) do ku men ta cji pro jek to wej,
2) spe cy fi ka cji tech nicz nych wy ko na nia i od bio ru ro bót bu -

dow la nych,
3) pro gra mu funk cjo nal no -użyt ko we go – ma jąc na wzglę -

dzie ro dzaj ro bót bu dow la nych, a tak że na zwy i ko dy
Wspól ne go Słow ni ka Za mó wień”. 

Tym ra zem po ja wia się ja kaś nie zro zu mia ła z punk tu wi -
dze nia usta wy – Pra wo bu dow la ne de fi ni cja – „do ku men ta -
cja pro jek to wa”. Czy to jest to sa mo co „pro jekt bu dow la ny”
opi sy wa ny przez tę usta wę w art. 34? Aby roz strzy gnąć dy -
le mat trze ba się gnąć do przy wo ły wa ne go roz po rzą dze nia
Mi ni stra In fra struk tu ry z dnia 2 wrze śnia 2004 r. w spra wie
szcze gó ło we go za kre su i for my do ku men ta cji pro jek to wej,
spe cy fi ka cji tech nicz nych wy ko na nia i od bio ru ro bót bu -
dow la nych oraz pro gra mu funk cjo nal no -użyt ko we go. Już sa -
me ty tu ły po szcze gól nych roz po rzą dzeń się róż nią. W tym

z 3 lip ca 2003 r. mó wi się o za kre sie i for mie pro jek tu bu -
dow la ne go, a w tym z 2 wrze śnia 2004 r. o za kre sie i for mie
do ku men ta cji pro jek to wej. Na to miast z ana li zy za pi sów
§ 4.1. Roz po rzą dze nia z 2 wrze śnia 2004 r. moż na wy wnio -
sko wać, że do ku men ta cja pro jek to wa to na pew no nie to sa -
mo, co pro jekt bu dow la ny, któ ry jest tyl ko czę ścią
do ku men ta cji pro jek to wej słu żą cej do opi su przed mio tu za -
mó wie nia. I tu zno wu kło pot – bo do ku men ta cja pro jek to -
wa, o któ rej mo wa – a do ty czą ca tych ro bót, dla któ rych nie
jest wy ma ga ne po zwo le nie na bu do wę, nie za wie ra pro jek -
tu bu dow la ne go!

A za rów no re mont jak i prze bu do wa sie ci wo do cią go -
wych i ka na li za cyj nych, zgod nie z art. 29 ust. 2 pkt. 1 i 11
w związ ku z art. 30 ust. 1 pkt. 2 usta wy – Pra wo bu dow la ne,
re ali zo wa ne są na pod sta wie zgło sze nia wła ści we mu or ga -
no wi ad mi ni stra cji ar chi tek to nicz no -bu dow la nej – czy li nie
wy ma ga ją po zwo le nia na bu do wę. Ma ło te go. Z opi nii
Głów ne go Urzę du Nad zo ru Bu dow la ne go wy ni ka, że bez -
wy ko po we pra ce re no wa cyj ne po le ga ją ce na wpro wa dze -
niu po przez stu dzien kę do ist nie ją cej sie ci, no wej
wy kła dzi ny, nie sta no wią ro bót bu dow la nych, w ro zu mie niu
prze pi sów usta wy – Pra wo bu dow la ne. W związ ku z po wyż -
szym, po zo sta ją po za za kre sem ure gu lo wań prze wi dzia -
nych w prze pi sach Pra wa bu dow la ne go. Przed mio to we
pra ce miesz czą się w za kre sie użyt ko wa nia obiek tu bu dow -
la ne go zgod nie z prze zna cze niem, nie wy ma ga ją uzy ska nia
po zwo le nia na bu do wę ani do ko na nia zgło sze nia. Ale
wstęp nej oce ny, czy wręcz kwa li fi ka cji po wi nien do ko nać
In we stor. Na to miast osta tecz na oce na czy pla no wa ne ro bo -
ty ob ję te są obo wiąz kiem uzy ska nia po zwo le nia na bu do wę,
zgło sze nia, bądź czy są zwol nio ne z obu tych obo wiąz ków
na le ży do wła ści we go or ga nu ad mi ni stra cji ar chi tek to nicz -
no -bu dow la nej, któ ry w opar ciu o prze pi sy usta wy oraz oce -
nę sta nu fak tycz ne go, po wi nien za jąć w tej spra wie wią żą ce
sta no wi sko.

Do te go wszyst kie go jesz cze trze ba pa mię tać, że więk -
szość kon trak tów jest pro wa dzo na w opar ciu o wa run ki kon -
trak to we FI DIC na urzą dze nia i bu do wę z pro jek to wa niem
– czy li tak zwa ny „żół ty FI DIC”. A w nim ca ła Klau zu la 5 zaj -
mu je się pro jek to wa niem. I czy ni to bar dzo szcze gó ło wo.
W Sub klau zu li 5.1 mo że my wy czy tać: „Wy ko naw ca spo rzą -
dzi pro jekt Ro bót i bę dzie za nie go od po wie dzial ny. Pro jekt
przy go to wa ny bę dzie przez wy kwa li fi ko wa nych pro jek tan -
tów, bę dą cych in ży nie ra mi lub in ny mi fa chow ca mi speł nia -
ją cy mi kry te ria (je śli są) po da ne w Wy ma ga niach
Za ma wia ją ce go.” W 5.2 – „Na Do ku men ty Wy ko naw cy bę -
dą skła da ły się: do ku men ty tech nicz ne wy szcze gól nio ne
w Wy ma ga niach Za ma wia ją ce go, do ku men ty po zwa la ją ce
uzy skać wszyst kie wy ma ga ne prze pi sa mi za twier dze nia
oraz do ku men ty opi sa ne w Sub klau zu li 5.6 (Do ku men ta cja
po wy ko naw cza) i w Sub klau zu li 5.7 (In struk cje ob słu gi
i kon ser wa cji)”. 
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Wszyst ko su per tyl ko, że czę sto za po mi na się o Sub klau -
zu lach 5.3 i 5.4, któ re ja sno i wy raź nie wska zu ją, że pro jekt,
Do ku men ty Wy ko naw cy, re ali za cja i ukoń czo ne Ro bo ty bę -
dą zgod ne z pra wem obo wią zu ją cym w na szym kra ju! FI DIC
jest świet nym wzor cem – tyl ko trze ba go sto so wać umie jęt -
nie i roz myśl nie. Nikt kie dyś nie prze wi dy wał, że na pod sta -
wie tych wa run ków bę dą pro wa dzo ne ro bo ty tak pro za icz ne
jak re mon ty, mo der ni za cje i re no wa cje prze wo dów in fra -
struk tu ry pod ziem nej. I nie po win no się przy kła dać jed nej
mia ry do ro bót tak skom pli ko wa nych jak bu do wa oczysz -
czal ni ście ków ze spa lar nią oraz czysz cze nia ja kie goś ka wał -
ka wo do cią gu. To, że FI DIC mó wi o zo bo wią za niach
pro jek to wych wca le nie wy mu sza na Za ma wia ją cych i In ży -
nie rach pro wa dzą cych kon trak ty po le ga ją ce na re no wa cjach
bez wy ko po wych ka na łów czy wo do cią gów sto so wa nia
wszyst kich klau zul w spo sób bez kry tycz ny. A zwłasz cza bez
za sta no wie nia się nad za pi sem Sub klau zu li 1.1.6.5 – „Pra -
wa” ozna cza ją ca łe pań stwo we (lub lo kal ne) pra wo daw -
stwo, usta wy, roz po rzą dze nia i in ne ak ty praw ne oraz
prze pi sy i re gu la mi ny wy da ne przez ja ką kol wiek praw nie
usta no wio ną wła dzę” oraz Sub klau zu li 1.4 – „Kon trakt bę -
dzie rzą dzo ny pra wem kra ju (lub in ne go ob sza ru praw ne -
go) wy mie nio ne go w Za łącz ni ku do Ofer ty”. Więc nie
za po mi naj my, że ak ta mi nad rzęd ny mi są w tym przy pad ku
usta wa – Pra wo za mó wień pu blicz nych, usta wa – Pra wo bu -
dow la ne i Ko deks cy wil ny. I że „pro jekt Ro bót” wca le nie
ozna cza te go sa me go co „pro jekt” z usta wy – Pra wo bu dow -
la ne ani tym bar dziej „Do ku men ta cja pro jek to wej” z usta wy
– Pra wo za mó wień pu blicz nych! 

Prze brnę li śmy przez za wi ło ści praw ne, re gu lu ją ce wy ma -
ga nia sta wia ne ro bo tom wy ko ny wa nym przez fir my re no wa -
cyj ne. Kon klu zja jest za ska ku ją ca – ro bo ty te na ogół nie
wy ma ga ją po zwo le nia na bu do wę ani zgło sze nia – wręcz nie
są ro bo ta mi po zo sta ją cy mi pod za kre sem ure gu lo wań usta -
wy – Pra wo bu dow la ne! Ale tyl ko ro bo ty, któ re nie bę dą fi -
nan so wa ne ze środ ków po mo co wych Unii. Bo, nie ste ty,
Mi ni ster stwo Roz wo ju Re gio nal ne go przy go to wa ło „wy tycz -
ne w za kre sie po stę po wa nia w spra wie oce ny od dzia ły wa nia
na śro do wi sko dla przed się wzięć współ fi nan so wa nych
z kra jo wych lub re gio nal nych pro gra mów ope ra cyj nych”.
A jak za uwa ża sam Głów ny In spek tor Nad zo ru Bu dow la ne -
go na tym tle mo gą po wstać sy tu acje ko li zyj ne po mię dzy
obo wiąz ka mi wy ni ka ją cy mi z po wyż szych „wy tycz nych”
a prze pi sa mi usta wy z dnia 7 lip ca 1994 r. – Pra wo bu dow la -
ne w za kre sie re ali za cji in we sty cji. 

Po co więc ten przy dłu gi wy wód? 
Po to, że by zwró cić uwa gę Za ma wia ją cym or ga ni zu ją cym

prze tar gi do ty czą ce re no wa cji prze wo dów in fra struk tu ry
pod ziem nej w opar ciu o usta wę – Pra wo za mó wień pu blicz -
nych na fakt, iż ich wy ma ga nia czę sto wy kra cza ją po za praw -
ne uwa run ko wa nia obo wią zu ją ce w na szym kra ju. I że nikt
nie na kła da na nich obo wiąz ku nisz cze nia śro do wi ska na tu -
ral ne go po przez wy ci na nie nie praw do po dob nej ilo ści drzew
nie zbęd nych do wy pro du ko wa nia ton pa pie ru uży wa ne go
przez wy ko naw ców do skła da nia ni ko mu nie po trzeb nych ni -
by to pro jek tów i do ku men ta cji. Ow szem, spe cy fi ka cje tech -
nicz ne wy ko na nia i od bio ru są bez względ nie po trzeb ne, ale
w roz sąd nych ilo ściach ko pii. Ja kieś sche ma ty tak że, plus
me to do lo gia wy ko na nia ro bót re no wa cyj nych – tak że. I to
wszyst ko! Bo na wet dla pro jek tów, dla któ rych wy ma ga ne
jest po zwo le nie na bu do wę, ich za kres i treść po win ny być

do sto so wa ne do spe cy fi ki i cha rak te ru obiek tu oraz stop nia
skom pli ko wa nia ro bót bu dow la nych – o czym mó wi art. 34,
pkt. 2 usta wy – Pra wo bu dow la ne. A ro bo ty wy ko ny wa ne
przez fir my re no wa cyj ne cha rak te ry zu ją się bar dzo ni skim
stop niem skom pli ko wa nia. Szko da więc cza su pro jek tan tów
na szy ko wa nie zbęd nych do ku men tów i pa pie rów, nie ma ją -
cych wpły wu na pod no sze nie ja ko ści ro bót oraz bez pie czeń -
stwo i ochro nę zdro wia. To sa mo do ty czy do ku men ta cji
po wy ko naw czej. Dro dzy Za ma wia ją cy i In ży nie ro wie –
z umia rem!

Niech przy kła dem na ab sur dal ność wy ma gań Za ma wia -
ją cych i In ży nie ra w sto sun ku do Wy ko naw cy bę dą ro bo ty
wy ko ny wa ne przez wy spe cja li zo wa ną fir mę, po le ga ją ce
na czysz cze niu sie ci wo do cią go wej. Sa mo czysz cze nie nie
jest spe cjal nie skom pli ko wa ne – je dy na trud ność to ko -
niecz ność współ pra cy ze służ ba mi za ma wia ją ce go –
Przed się bior stwem Wo do cią gów i Ka na li za cji – bo tyl ko

one mo gą wy łą czać po szcze gól ne od cin ki prze wo dów wo -
do cią go wych a po ro bo tach włą czać je do eks plo ata cji.
Na tej li nii współ pra ca ukła da się bar dzo do brze. Co in ne -
go je że li cho dzi o do ku men ta cję! Już sa mo przy go to wy wa -
nie pro jek tów – no bo prze cież jak „żół ty FI DIC”, to Ty
– Wy ko naw co, masz nam za pro jek to wać i wy ko nać, przy -
pra wia Wy ko naw cę o ból gło wy. 

Ale co tu pro jek to wać? Na map ce po win no się po ka zać,
ja ki od ci nek bę dzie czysz czo ny i ja ką me to dą oraz przed ło -
żyć spe cy fi ka cję tech nicz ną wy ko na nia i od bio ru. Oczy wi -
ście do te go har mo no gram. A jak jest? Sa ma me to do lo gia
ro bót li czy po nad 50 stron. A do ku men ta cja po wy ko naw cza
to już prze cho dzi sa ma sie bie! Dla każ de go od cin ka czysz -
czo ne go w jed nym cy klu, a tych jest prze szło 300 na tym
kontr ak cie, szy ku je się w 5 eg zem pla rzach ca łą hi sto rię wy -
ko na nych ro bót. Tu i tak Wy ko naw ca od niósł suk ces – bo
po cząt ko wo żą da no od nie go 7 ko pii, oczy wi ście ko lo ro -
wych. Śred nio je den eg zem plarz li czy 80 stron, w tym co
naj mniej 40 for ma tu A3. A z ca ło ści po ło wa jest po wta rzal -
na dla wszyst kich od cin ków. Jak ła two po li czyć 80 stron ra -
zy 5 ra zy 300 da je 120 ty się cy stron! Tak, tak – 120 ty się cy
(w tym po ło wa to A3). I ni jak nie moż na prze ko nać In ży nie -
ra, że przy naj mniej ta część, któ ra się za wsze po wta rza po -
win na być wy dru ko wa na tyl ko raz. A już to tal nym ab sur dem
by ło to, że ja ko ar gu ment na ta ką ilość po trzeb nych eg zem -
pla rzy wy ko naw ca usły szał, że dwa są wy sy ła ne do Bruk -
se li. Cie ka we, co oni tam z tym ro bią i jak bar dzo
po wszech na jest tam zna jo mość ję zy ka pol skie go – bo ten
kon trakt jest pro wa dzo ny w na szym oj czy stym ję zy ku i do -
ku men ta cja po wy ko naw cza tak że. 

Wnio ski dla Za ma wia ją cych

1. Je że li pod sta wą udzie le nia za mó wie nia na ro bo ty by ła
usta wa – Pra wo za mó wień pu blicz nych z dnia 29 stycz -
nia 2004 r, a ro bo ty ma ją po le gać na za pro jek to wa niu i wy -
ko na niu ro bót bu dow la nych w ro zu mie niu usta wy – Pra wo
bu dow la ne z dnia 7 lip ca 1994 r. – to Za ma wia ją cy ma
obo wią zek opi sać przed miot za mó wie nia za po mo cą pro -
gra mu funk cjo nal no -użyt ko we go.

2. Pro gram funk cjo nal no -użyt ko wy mu si być spo rzą dzo ny
zgod nie z wy ma ga nia mi za war ty mi w roz po rzą dze niu Mi -
ni stra In fra struk tu ry z dnia 2 wrze śnia 2004 r. w spra wie
szcze gó ło we go za kre su i for my do ku men ta cji pro jek to -

projektuj i buduj
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V wej, spe cy fi ka cji tech nicz nych wy ko na nia i od bio ru ro bót
bu dow la nych oraz pro gra mu funk cjo nal no -użyt ko we go.

3. W szcze gól no ści nie wol no za po mi nać o tym, że:
a. pro gram funk cjo nal no -użyt ko wy ma słu żyć do usta le -

nia pla no wa nych kosz tów prac pro jek to wych i ro bót
bu dow la nych, przy go to wa nia ofer ty szcze gól nie w za -
kre sie ce ny ofer ty oraz wy ko na nia prac pro jek to wych, 

b. opis ogól ny przed mio tu za mó wie nia za war ty w pro gra -
mie funk cjo nal no -użyt ko wym mu si obej mo wać:
n cha rak te ry stycz ne pa ra me try okre śla ją ce wiel kość

obiek tu lub za kres ro bót bu dow la nych;
n ak tu al ne uwa run ko wa nia wy ko na nia przed mio tu za -

mó wie nia; 
n ogól ne wła ści wo ści funk cjo nal no -użyt ko we;

c. część in for ma cyj na pro gra mu funk cjo nal no -użyt ko we -
go mu si za wie rać:
n do ku men ty po twier dza ją ce zgod ność za mie rze nia

bu dow la ne go z wy ma ga nia mi wy ni ka ją cy mi z od -
ręb nych prze pi sów;

n oświad cze nie za ma wia ją ce go stwier dza ją ce je go
pra wo do dys po no wa nia nie ru cho mo ścią na ce le
bu dow la ne;

n prze pi sy praw ne i nor my zwią za ne z pro jek to wa -
niem i wy ko na niem za mie rze nia bu dow la ne go;

n ko pie ma py za sad ni czej; wy ni ki ba dań grun to wo -
-wod nych na te re nie bu do wy dla po trzeb po sa do -
wie nia obiek tów; za le ce nia kon ser wa tor skie
kon ser wa to ra za byt ków;

n in wen ta ry za cję zie le ni;
n da ne do ty czą ce za nie czysz czeń at mos fe ry do ana li -

zy ochro ny po wie trza oraz po sia da ne ra por ty, opi nie
lub eks per ty zy z za kre su ochro ny śro do wi ska;

n po mia ry ru chu dro go we go, ha ła su i in nych uciąż li -
wo ści;

n in wen ta ry za cję lub do ku men ta cję obiek tów bu dow -
la nych, je że li pod le ga ją one prze bu do wie, od bu do -
wie, roz bu do wie, nad bu do wie, roz biór kom lub
re mon tom w za kre sie ar chi tek tu ry, kon struk cji, in sta -
la cji i urzą dzeń tech no lo gicz nych, a tak że wska za nia
Za ma wia ją ce go do ty czą ce za cho wa nia urzą dzeń na -
ziem nych i pod ziem nych oraz obiek tów prze wi dzia -
nych do roz biór ki i ewen tu al ne uwa run ko wa nia tych
roz bió rek;

n po ro zu mie nia, zgo dy lub po zwo le nia oraz wa run ki
tech nicz ne i re ali za cyj ne zwią za ne z przy łą cze niem
obiek tu do ist nie ją cych sie ci wo do cią go wych, ka na -
li za cyj nych, ciepl nych, ga zo wych, ener ge tycz nych
i te le tech nicz nych oraz dróg sa mo cho do wych, ko le -
jo wych lub wod nych;

n do dat ko we wy tycz ne in we stor skie i uwa run ko wa nia
zwią za ne bu do wą i jej prze pro wa dze niem.

4. Do czyn no ści po dej mo wa nych przez Za ma wia ją ce go
i Wy ko naw cę w po stę po wa niu o udzie le nie za mó wie nia,

a tak że w póź niej szej re ali za cji kon trak tu ma ją za sto so wa -
nie prze pi sy usta wy – Ko deks cy wil ny z dnia 23 kwiet -
nia 1964 r.

5. Wa run ki kon trak to we FI DIC, na któ re skła da ją się Wa run -
ki Ogól ne i Wa run ki Szcze gól ne – nie są pra wem. One tyl -
ko re gu lu ją pra wa i zo bo wią za nia stron. Wa run ki
Szcze gól ne mu szą być przy go to wa ne przez Za ma wia ją -
ce go in dy wi du al nie dla każ de go kon trak tu. 

6. Klau zu la 5 Wa run ków ogól nych mo że być mo dy fi ko wa na
Wa run ka mi szcze gól ny mi w ta ki spo sób, aby do sto so wać
wy ma ga nia Za ma wia ją ce go w sto sun ku do pro jek to wa -
nia w za leż no ści od spe cy fi ki i cha rak te ru obiek tu oraz
stop nia skom pli ko wa nia ro bót bu dow la nych. Re no wa cja
bez wy ko po wa prze wo dów in fra struk tu ry pod ziem nej cha -
rak te ry zu je się ni skim stop niem skom pli ko wa nia.

7. Dla ro bót bu dow la nych po le ga ją cych na wy ko na niu re -
no wa cji bez wy ko po wych prze wo dów in fra struk tu ry pod -
ziem nej Za ma wia ją cy po wi nien do ko nać wstęp nej oce ny
i kwa li fi ka cji czy ro bo ty te pod le ga ją ko niecz no ści uzy -
ska nia po zwo le nia na bu do wę, czy mo gą być wy ko ny wa -
ne na pod sta wie zgło sze nia, czy wręcz nie wy ma ga ją ani
po zwo le nia na bu do wę ani zgło sze nia – co ozna cza, że
miesz czą się w za kre sie użyt ko wa nia obiek tu bu dow la -
ne go zgod nie z prze zna cze niem i w związ ku z po wyż -
szym, po zo sta ją po za za kre sem ure gu lo wań
prze wi dzia nych w prze pi sach usta wy – Pra wo bu dow la -
ne. Osta tecz na oce na, czy pla no wa ne ro bo ty ob ję te są
obo wiąz kiem uzy ska nia po zwo le nia na bu do wę, zgło sze -
nia, bądź zwol nio ne są z obu tych obo wiąz ków, na le ży
do wła ści we go or ga nu ad mi ni stra cji ar chi tek to nicz no -bu -
dow la nej, któ ry w opar ciu o prze pi sy usta wy oraz oce nę
sta nu fak tycz ne go, po wi nien za jąć w tej spra wie wią żą ce
sta no wi sko.

8. W przy pad ku usta le nia, że ro bo ty bu dow la ne po le ga ją ce
na wy ko na niu re no wa cji bez wy ko po wych prze wo dów in -
fra struk tu ry pod ziem nej nie wy ma ga ją uzy ska nia po zwo -
le nia na bu do wę, Za ma wia ją cy po wi nien w pro gra mie
funk cjo nal no -użyt ko wym ja sno okre ślić szcze gó ło wy za -
kres i for mę do ku men ta cji tech nicz nej wy ma ga nej do re -
ali za cji ro bót oraz szcze gó ło wy za kres i for mę
do ku men ta cji po wy ko naw czej, tak aby Wy ko naw ca mógł
osza co wać kosz ty prac z tym zwią za nych oraz miał szan -
sę pra wi dło wo przy go to wać ofer tę w za kre sie ce ny ofer -
to wej.

9. Pra wo obo wią zu ją ce mu si być przez stro ny re spek to wa ne
i sza no wa ne. Wszel kie umow ne wa run ki ogra ni cza ją ce
wy ko naw cy ko rzy sta nie z pra wa jest nie do pusz czal ne. 

Wnio ski dla Wy ko naw ców

1. Usta wa – Pra wo za mó wień pu blicz nych z dnia 29 stycz -
nia 2004 r. na kła da na Za ma wia ją ce go obo wią zek przy -
go to wa nia i prze pro wa dze nia po stę po wa nia o udzie le nia

Żół ty FI DIC „Za pro jek tuj i wy ko naj”
wy zwa niem w bran ży re no wa cji bez wy ko po wych
prze wo dów in sfra struk tu ry pod ziem nej
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za mó wie nia w spo sób za pew nia ją cy za cho wa nie uczci -
wej kon ku ren cji oraz rów ne trak to wa nie wy ko naw ców.

2. Za ma wia ją cy jest zo bo wią za ny do opi sa nia przed mio tu
za mó wie nia w spo sób jed no znacz ny i wy czer pu ją cy,
za po mo cą do sta tecz nie do kład nych i zro zu mia łych okre -
śleń, uwzględ nia jąc wszyst kie wy ma ga nia i oko licz no ści
mo gą ce mieć wpływ na spo rzą dze nie ofer ty. Je że li te go
nie uczy ni a do świad czo ny Wy ko naw ca re ali zu ją cy póź -
niej przed miot za mó wie nia do zna z te go po wo du strat, to
ma on pra wo do cho dzić od Za ma wia ją ce go rosz czeń.

3. Wy ko naw ca ma pra wo zwró cić się do Za ma wia ją ce go
o wy ja śnie nie tre ści spe cy fi ka cji istot nych wa run ków za -
mó wie nia. Je że li te go nie uczy nił, a re ali zu jąc póź niej
przed miot za mó wie nia za uwa ża nie jed no znacz ność lub
błę dy w wy ma ga niach Za ma wia ją ce go, to nie mo że z te -
go ty tu łu być ob cią ża ny kosz ta mi zwią za ny mi z do pre cy -
zo wa niem tych wy ma gań lub po pra wie niem błę dów
– na za sa dzie, że sko ro się nie do py tał w trak cie po stę po -
wa nia prze tar go we go, to wie dział i mu si po nieść te go
kon se kwen cje. 

4. Za ma wia ją cy czę sto uwa ża ją, że Wy ko naw ca ma obo wią -
zek zwra cać się do Za ma wia ją ce go w trak cie po stę po wa -
nia prze tar go we go o wy ja śnie nia, co do tre ści za pi sów
SIWZ (czę ścią spe cy fi ka cji jest pro jekt lub pro gram funk -
cjo nal no -użyt ko wy) a sko ro te go nie uczy nił, to bie rze
na sie bie od po wie dzial ność za błę dy w wy ma ga niach Za -
ma wia ją ce go. Otóż jest to pra wo Wy ko naw cy, któ re nie
zwal nia Za ma wia ją ce go z obo wiąz ku ta kie go przy go to wa -
nia i prze pro wa dze nia po stę po wa nia prze tar go we go, aby
Wy ko naw ca mógł pra wi dło wo przy go to wać ofer tę,
zwłasz cza w za kre sie ce ny ofer to wej. 

5. Wy ko naw ca mo że ocze ki wać i być prze ko na ny, że Za ma -
wia ją cy przy go to wał po stę po wa nie prze tar go we w ta ki
spo sób, że prze ka zał Wy ko naw cy wszel kie ma te ria ły (do -
ku men ty, spe cy fi ka cje, przed mia ry, ry sun ki, in for ma cje
i uwa gi), któ ry mi dys po no wał w trak cie spo rzą dza nia
SIWZ i że są one ak tu al ne na dzień skła da nia ofer ty, mo -
gą ce mieć wpływ na koszt wy ko na nia przed mio tu za mó -
wie nia. Je że li ja kie kol wiek ma te ria ły za wie ra ły błę dy lub
ni mi Wy ko naw ca nie dys po no wał w trak cie przy go to wy -
wa nia ofer ty a Za ma wia ją cy prze ka zał je wy ko naw cy
po pod pi sa niu umo wy i ma ją one wpływ na koszt wy ko na -
nia przed mio tu za mó wie nia, to Wy ko naw ca ma pra wo do -
cho dzić od Za ma wia ją ce go rosz czeń z te go ty tu łu.

Te raz o pro jek to wa niu – za sa dy ogól ne

Pro jek to wa nie no wych, a tak że re mont, mo der ni za cja i re -
no wa cja bez wy ko po wa sys te mów ka na li za cyj nych wy ma ga
uwzględ nie nia i prze ana li zo wa nia wie lu aspek tów. Je że li
od sa me go po cząt ku nie wszyst kie zo sta ną za uwa żo ne
i prze my śla ne przez oso bę wy ko nu ją cą pro jekt, czy do ku -
men ta cje tech nicz ną, mo że to spo wo do wać znacz ne i nie -
po trzeb ne na kła dy po no szo ne w trak cie re ali za cji ro bót
bu dow la nych. Do dat ko wo trze ba zwró cić uwa gę na opty ma -
li za cję roz wią zań i sto so wa nie naj now szej wie dzy i roz wią -
zań tech nicz nych do stęp nych na ryn ku. Rów nież
nie do pusz czal ne jest po mi ja nie w pro po no wa nych opra co -
wa niach ak tu al nie obo wią zu ją cych prze pi sów pra wa, roz po -
rzą dzeń, wy tycz nych i norm. Za kres pro jek tu lub
do ku men ta cji mu si być do sto so wa ny do wy ma gań Za ma -
wia ją ce go i wcze śniej z nim uzgod nio ny, po to aby za wcza -

su wie dzieć, ja kie da ne bę dą po trzeb ne do wy ko na nia opty -
mal ne go opra co wa nia, uwzględ nia ją ce go ko niecz ne wa run -
ki tech nicz ne, eko no micz ne, eko lo gicz ne i spo łecz ne. 

Skup my się tyl ko na jed nym wy bra nym za gad nie niu, zwią -
za nym z przy go to wa niem do ku men ta cji dla ro bót bu dow la -
nych, po le ga ją cych na re no wa cji bez wy ko po wej prze wo dów
ka na li za cyj nych gra wi ta cyj nych – sa ni tar nych, desz czo wych
oraz ogól no spław nych. Wy da je się za sad ne roz po czę cie roz -
wa żań o za war to ści do ku men ta cji od stwier dze nia, czy ro bo -
ty te bę dą wy ma ga ły uzy ska nia po zwo le nia na bu do wę czy
też bę dą mo gły być re ali zo wa ne na pod sta wie zgło sze nia
do wła ści we go or ga nu ad mi ni stra cji ar chi tek to nicz no -bu -
dow la nej, czy wręcz bę dą się mie ści ły w za kre sie użyt ko wa -
nia obiek tu bu dow la ne go zgod nie z prze zna cze niem i nie
bę dą sta no wi ły wy ko ny wa nia ro bót bu dow la nych w ro zu mie -
niu prze pi sów usta wy – Pra wo bu dow la ne. Bo w za leż no ści
od te go, do któ rej gru py ro bót je za kwa li fi ku je my:
a. ro bo ty wy ma ga ją ce uzy ska nia po zwo le nia na bu do wę;
b. ro bo ty wy ma ga ją ce zgło sze nia do or ga nu ad mi ni stra cji

ar chi tek to nicz no -bu dow la nej;
c. ro bo ty nie sta no wią ce ro bót bu dow la nych w ro zu mie niu

prze pi sów usta wy – Pra wo bu dow la ne,
– to bę dzie my mu sie li się ob ra cać w in nych ob sza rach praw -
nych do ty czą cych pro jek to wa nia. 

Od cze go za le ży to, do któ rej gru py da się za kwa li fi ko wać
da ne ro bo ty bu dow la ne? Od prze wi dzia nej do za sto so wa nia
me to dy wy ko na nia ro bót. I mi mo, że roz pa tru je my tyl ko i wy -
łącz nie me to dy bez wy ko po we, po szcze gól ne tech no lo gie
mo gą de cy do wać o przy na leż no ści do po szcze gól nych
grup. Moż na so bie wy obra zić ta ki pro jekt, któ ry bę dzie do -
ty czył re no wa cji bez wy ko po wej wiel ko wy mia ro we go ko lek -
to ra desz czo we go, po sa do wio ne go na du żej głę bo ko ści
w moc no zur ba ni zo wa nym miej scu, dla któ re go Za ma wia ją -
cy prze wi dział wy ko na nie ro bót tech no lo gią dłu gie go re li -
nin gu. Że by to się po wi dło, nie zbęd ne jest wy ko na nie
bar dzo dłu gich ko mór star to wych – a te wy ma ga ją uzy ska nia
po zwo le nia na bu do wę, mi mo, że o ca łym pro jek cie mó wi -
my, że jest wy ko ny wa ny me to dą bez wy ko po wą!

Ad. a) Ro bo ty bu dow la ne po le ga ją ce na bez wy ko po wej
re no wa cji ka na łów, wy ma ga ją ce uzy ska nia po zwo le nia
na bu do wę.

W tym przy pad ku spra wa za kre su pro jek tu i je go for my jest
ja sna i zro zu mia ła. Wy star czy przy wo łać roz po rzą dze nie Mi -
ni stra In fra struk tu ry z dnia 3 lip ca 2003 w spra wie szcze gó ło -
we go za kre su i for my pro jek tu bu dow la ne go oraz sto so wać
się do usta wy – Pra wo bu dow la ne. Oczy wi ście na le ży pa mię -
tać o wy ma ga niach Za ma wia ją ce go za war tych w pro gra mie
funk cjo nal no -użyt ko wym. Tu ma ła dy gre sja – aby unik nąć kło -
po tów z in ter pre ta cją za pi sów tam za war tych, pro po nu ję
na eta pie po stę po wa nia prze tar go we go wy ja śniać jak naj wię -
cej kwe stii i żą dać de fi nio wa nia po szcze gól nych okre śleń. Za -
ma wia ją cy czę sto wpi su ją coś do PFU bez za sta no wie nia
i roz róż nie nia ro dza ju ro bót bu dow la nych, któ re są przed mio -
tem po stę po wa nia prze tar go we go i na przy kład usta la ją ta kie
sa me wa run ki szcze gól ne dla prób koń co wych (FI DIC, Klau -
zu la 9) dla mo der ni za cji sta cji uzdat nia nia wo dy jak i re no wa -
cji ma gi stral wo do cią go wych. Jak nie za uwa ży my te go
w trak cie po stę po wa nia prze tar go we go i pod pi sze my sto sow -
ną umo wę (Akt Umo wy), nie chyb nie mo że my się spo dzie wać
po waż nych kło po tów w trak cie re ali za cji ro bót. V
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Ad. b) Ro bo ty bu dow la ne po le ga ją ce na bez wy ko po wej
re no wa cji ka na łów wy ma ga ją ce je dy nie zgło sze nia do or ga -
nu ad mi ni stra cji ar chi tek to nicz no -bu dow la nej.

Gros ro bót bu dow la nych po le ga ją cych na re no wa cji ka -
na łów wy ko ny wa nych me to da mi bez wy ko po wy mi po win na
być za kwa li fi ko wa na do tej wła śnie gru py. Oczy wi ście – co
już by ło wcze śniej po wie dzia ne – osta tecz ną de cy zję, co
do kwa li fi ka cji mu si pod jąć wła ści wy or gan ad mi ni stra cji ar -
chi tek to nicz no -bu dow la nej. O sa mym zgło sze niu mó wi
art. 30 usta wy – Pra wo bu dow la ne, od sy łam więc do za po -
zna nia się z za pi sa mi te go ar ty ku łu. Gdy już je ste śmy pew ni
co do bra ku wy mo gu uzy ska nia po zwo le nia na bu do wę, to
mo że my za ło żyć, że pro jekt – te raz już zwa ny do ku men ta cją
tech nicz ną (dla od róż nie nia, że by przy pad kiem w trak cie
wy ko ny wa nia ro bót nikt się po my lił – zwłasz cza pra cow ni cy
Za ma wia ją ce go i In ży nie ra), bę dzie mógł być „uboż szą”
wer sją niż ta opi sa na w przy to czo nym po wy żej roz po rzą dze -
niu Mi ni stra In fra struk tu ry z 3 lip ca 2003. Oczy wi ście for ma
i ilość eg zem pla rzy po win na być uzgod nio na w fa zie po stę -
po wa nia prze tar go we go. Oso bi ście sto ję na sta no wi sku, że
ta ka do ku men ta cja nie mu si być wy ko ny wa na przez pro jek -
tan ta po sia da ją ce go zdol ność do peł nie nia sa mo dziel nych
funk cji w bu dow nic twie. Dla cze go? Bo w na szej bran ży „pro -
jek ty” (spe cjal nie w cu dzy sło wie – dla od róż nie nia od pro -
jek tu opi sa ne go w usta wie – Pra wo bu dow la ne) są
wy ko ny wa ne od kil ku za le d wie lat, i nie wie le osób z tych
z upraw nie nia mi na by ło sto sow ne do świad cze nia. Wręcz
prze ciw nie – znam wie lu in ży nie rów, któ rzy ta ko wych upraw -
nień nie po sia da ją, ale świet nie się orien tu ją w no wo cze -
snych roz wią za niach tech no lo gicz nych, ma te ria ło wych
i or ga ni za cyj nych zwią za nych z re no wa cja mi, któ rzy po tra fią
za pro po no wać sku tecz ne roz wią za nia tech nicz ne i wy ko nać
wy ma ga ne ob li cze nia wy trzy ma ło ścio we. Je że li już Za ma -
wia ją cy się uprze i jed nak do pro wa dzi do te go, że do ku men -
ta cja bę dzie mu sia ła być pod pi sy wa na przez oso bę lub
wręcz oso by upraw nio ne (bo u nas są róż ne bran że – kon -
struk cje i ze wnętrz ne sie ci sa ni tar ne!), mu si so bie zda wać
spra wę z te go, że aby za twier dzić ta ką do ku men ta cję też
trze ba po sia dać co naj mniej ta kie sa me upraw nie nia, jak
oso by, któ re się pod pi sa ły pod do ku men ta cją. A w na szej
pol skiej rze czy wi sto ści Za ma wia ją cy na kła da ją na sie bie
i In ży nie ra ten obo wią zek wła śnie – za twier dza nia. Mi mo, że
na ogół nie dys po nu ją per so ne lem speł nia ją cym wy ma ga -
nia do ty czą ce upraw nień. Tak na praw dę naj waż niej sze w ta -
kiej do ku men ta cji po win ny być sche ma ty tech no lo gicz ne
pre zen tu ją ce, ja kie tech no lo gie są za pro po no wa ne dla po -
szcze gól nych od cin ków oraz w czę ści ob li cze nio wej spraw -
dze nie, czy za pro po no wa na wy kła dzi na o za ło żo nych

pa ra me trach prze no si w spo sób bez piecz ny dla oto cze nia
sto so wa ne ob cią że nia. O sa mych ob li cze niach na pi szę
w dal szej czę ści ar ty ku łu. Po dob nie jak o do ku men ta cji po -
wy ko naw czej. Zwra cam Pań stwa uwa gę na fakt, iż w przy -
pad ku te go ty pu ro bót jak wła śnie opi sy wa ne, nie mo że my
mó wić o Dzien ni ku bu do wy w ro zu mie niu art. 45 usta wy –
Pra wo bu dow la ne. Po pro stu ta kie go do ku men tu dla ro bót

bu dow la nych pro wa dzo nych na pod sta wie zgło sze nia nie
uzy ska my! Dla te go też zwra cam uwa gę lu dziom, któ rzy
szy ku ją spe cy fi ka cje prze tar go we, aby nie wpi sy wa li do wy -
ma gań Za ma wia ją ce go nic na te mat Dzien ni ka, do pó ki nie
są prze ko na ni, że ro bo ty bu dow la ne bę dą mu sia ły uzy skać
po zwo le nie na bu do wę. Chy ba, że my śli my o dzien ni ku bu -
do wy, któ ry tak na praw dę bę dzie dzien nicz kiem -pa mięt nicz -
kiem nie ma ją cym żad ne go zna cze nia z punk tu wi dze nia
usta wy – Pra wo bu dow la ne. 

Ad. c) Ro bo ty bu dow la ne po le ga ją ce na bez wy ko po wej
re no wa cji ka na łów nie sta no wią ce ro bót bu dow la nych w ro -
zu mie niu prze pi sów usta wy – Pra wo bu dow la ne,

Tu za czy na się pro blem! Bo tak na praw dę nie wia do mo
jak po dejść do kwe stii pro wa dze nia ro bót bu dow la nych, któ -
re de fac to nie są ro bo ta mi bu dow la ny mi a je dy nie użyt ko wa -
niem obiek tu bu dow la ne go zgod nie z prze zna cze niem. I że
ro bo ty te nie wy ma ga ją uzy ska nia po zwo le nia na bu do wę ani
do ko na nia zgło sze nia. Te go ty pu ro bo ty „są wy ję te” spod
pra wa bu dow la ne go. Moż na za tem po ku sić się o re wo lu cyj -
ną te zę, że nie po trze ba żad nych do ku men tów, pro jek tów ani
spe cy fi ka cji. Ale aż tak da le ko bym nie szedł. No bo jed nak,
aby co kol wiek zro bić w ka na łach to trze ba do nich do je chać,
otwo rzyć właz na stud ni, wy czy ścić i zmo ni to ro wać a na stęp -
nie w ja kiś spo sób pod dać re no wa cji. Na pierw szy rzut oka
wi dać, że bę dzie po trzeb ny pro jekt zmia ny or ga ni za cji ru chu
oraz de cy zje i zgo dy do ty czą ce wej ścia na te ren pro wa dzo -
nych ro bót. No i ra czej po trzeb ne też bę dą ja kieś ob li cze nia
do ty czą ce sa mej wy kła dzi ny – te wy ko ny wa ne bę dą przez
Wy ko naw cę ra czej z ostroż no ści pro ce so wej, dla wła sne go
bez pie czeń stwa. W przy pad ku ro bót za kwa li fi ko wa nych
do tej gru py, kwe stie do ty czą ce Dzien ni ka bu do wy przed -
sta wia ją się ana lo gicz ne jak opi sa ne w punk cie b. No i je że -
li dla te go ty pu ro bót nie sto su je my ure gu lo wań pra wa
bu dow la ne go, to w opar ciu o ja kie in ne pra wo pro wa dzi my
te ro bo ty? 

Ale o tym i o szcze gó łach do ty czą cych za war to ści do ku -
men ta cji tech nicz nej, struk tu rze opi su, ob li cze niach oraz
o do ku men ta cji po wy ko naw czej bę dzie cie Pań stwo mo gli
prze czy tać w dru giej czę ści ar ty ku łu.

Żół ty FI DIC „Za pro jek tuj i wy ko naj”
wy zwa niem w bran ży re no wa cji bez wy ko po wych
prze wo dów in sfra struk tu ry pod ziem nej
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Usta wa z dnia 8 mar ca 1990 r. o sa mo rzą dzie gmin nym
w art. 7 okre śla za da nia wła sne gmi ny. Usta wa wy -
mie nia dwa dzie ścia po zy cji. W za kre sie za spo ka ja -

nie zbio ro wych po trzeb wspól no ty, do naj bar dziej
od czu wal nych na le żą spra wy: ła du prze strzen ne go, ochro ny
śro do wi ska i przy ro dy oraz go spo dar ki wod nej. Wśród za -
dań ko mu nal nych w szcze gól no ści waż ne to: za opa trze nie
w wo dę, utrzy ma nie i roz bu do wa ka na li za cji, od biór i oczysz -
cza nie ście ków, utrzy ma nie czy sto ści i po rząd ku oraz urzą -
dzeń sa ni tar nych, wy sy pisk i uniesz ko dli wia nie od pa dów,
za opa trze nie w ener gię elek trycz ną i ciepl ną oraz gaz. W wy -
mie nio nych za da niach, w za kre sie współ pra cy, za pi sa ne są
tyl ko dwie po zy cje, 19 i 20. Jest to obo wią zek współ pra cy
z or ga ni za cja mi po za rzą do wy mi i współ pra cy ze spo łecz no -
ścia mi lo kal ny mi i re gio nal ny mi in nych państw. Nie zna la -
złem żad ne go zda nia o współ pra cy do ty czą cej
zrów no wa żo ne go roz wo ju, a w tym roz wo ju go spo dar cze go,
two rzą ce go miej sca pra cy, ja ko pod sta wy wa run ków po zio -
mu ży cia spo łecz no ści lo kal nej, w sze ro ko po ję tym aspek -
cie ma te rial nym, śro do wi sko wym i kul tu ro wym. Mo że trze ba
po my śleć o no we li za cji Usta wy, na kła da jąc nie tyl ko obo -
wiąz ki, ale głów nie otwie ra jąc gmi nom praw ne moż li wo ści
ta kie go dzia ła nia. Roz wój lo kal ny, re gio nal ny mo że być
wspie ra ny przez sil ne no wo cze sne przed się bior stwa. Z pew -
no ścią szan sę roz wo ju da je Pro gram Ope ra cyj ny In no wa cyj -
na Go spo dar ka. No we tech no lo gie to naj czę ściej mniej:
od pa dów, ście ków, szko dli wych emi sji, to lep sze oto cze nie
i wa run ki śro do wi sko we. Kon ku ren cyj ność po przez no wo -
cze sność, to więk szy zbyt i zysk, miej sca pra cy wy ma ga ją ce
wy so kich kwa li fi ka cji, do ją ce wy so kie za rob ki i więk sze za -
do wo le nie spo łecz ne. Wy zwa niem chwi li jest szyb kie na wią -
za nie współ pra cy z pod mio ta mi go spo dar czy mi, wspar cie
ich w ob sza rach le żą cych w obo wiąz kach gmin, ta kich jak
przy go to wy wa nie te re nów pod roz wój pro duk cji i usług, któ -
re bę dą mia ły szan se na do stęp ność ko mu ni ka cyj ną i sze ro -
ko ro zu mia nych me diów. Aby to ro zu mieć, pod mio ty
go spo dar cze i gmin ne mu szą wie dzieć o tej szan sie i pod jąć
jak naj szyb ciej współ pra cę. Dzia ła nia te, we wspól nym i wła -
snym in te re sie win ny wes przeć ko mu nal ne jed nost ki gmin.
Ta ka szan sa mo że się nie po wtó rzyć!

Więc garść pod sta wo wych in for ma cji o … na dzie jach,
szan sach, re aliach.

Na ro do wa Stra te gia Spój no ści, Na ro do we Stra te gicz ne
Ra my Od nie sie nia na la ta 2007-2013, są for mal nym punk tem
wyj ścio wym dla Pro gra mu Ope ra cyj ne go In no wa cyj na Go -
spo dar ka, 2007-2013. Na tej pod sta wie zo stał opra co wa ny
do ku ment okre śla ją cy cel i za kres, oraz szcze gó ło wy opis
prio ry te tów te go Pro gra mu. Je go za twier dze nie na stą pi ło de -
cy zją Ko mi sji Eu ro pej skiej z dnia 1 paź dzier ni ka 2007 r. oraz
uchwa łą Ra dy Mi ni strów z dnia 30 paź dzier ni ka 2007 r.
W dniu 4 lip ca 2008 r. Mi ni ster stwo Roz wo ju Re gio nal ne go
zgod nie z art. 26 ust. 1 pkt. 2 usta wy z dnia 6 grud nia 2006 r.
o za sa dach pro wa dze nia po li ty ki roz wo ju (Dz. U. z 2006 r.,
Nr 227, poz. 1658, z późn. zm.) do ko na ło uszcze gó ło wie nia
w opi sie prio ry te tów. Dla be ne fi cjen tów do ku ment ten, ze
wzglę du na szcze gó ło wość za war tych w nim in for ma cji, sta -
no wi kom pen dium wie dzy na te mat moż li wo ści i spo so bu
re ali za cji pro jek tów w ra mach te go pro gra mu, a co naj istot -
niej sze, wska zu je szcze gó ło we ty py pro jek tów, li stę po ten -
cjal nych be ne fi cjen tów. In for ma cja o wa run kach i sys te mie
wy bo ru pro jek tów po ma ga przy szłe mu be ne fi cjen to wi pra -
wi dło wo przy go to wać wnio sek o do fi nan so wa nie, a dla oce -
nia ją cych sta no wi pod sta wę do przy go to wa nia
i przed sta wie nia Ko mi te to wi Mo ni to ru ją ce mu przez in sty tu -
cję za rzą dza ją cą do ana li zy i za twier dze nia kry te riów wy bo -
ru fi nan so wa nych ope ra cji, o któ rych mo wa w art. 65 lit.
a Roz po rzą dze nia Ra dy nr 1083/2006 z dnia 11 lip ca 2006 r.
Uszcze gó ło wie nie za wie ra kry te ria wy bo ru pro jek tów, któ re
ści śle wy ni ka ją z opi sy wa nych dzia łań. In sty tu cja Za rzą dza -
ją ca PO IG (IZ) przy go to wa ła za łącz nik, po na zwą kry te ria
wy bo ru fi nan so wa nych ope ra cji, któ re zo sta ły za ak cep to wa -
ne przez Ko mi tet Mo ni to ru ją cy w dniu 30 li sto pa da 2007 r.
Uszcze gó ło wie nie skła da się z dwóch czę ści: ogól nej, opi su -
ją cej za sa dy ho ry zon tal ne, obo wią zu ją ce we wszyst kich dzia -
ła niach, oraz szcze gó ło we go opi su po szcze gól nych dzia łań.
For mat i za kres do ku men tu jest zde fi nio wa ny w Wy tycz nych
Mi ni stra Roz wo ju Re gio nal ne go z dnia 13 mar ca 2007 r.
Treść i zmia ny w Uszcze gó ło wie niu po da wa ne są do pu -
blicz nej wia do mo ści na stro nach in ter ne to wych www.fun du -
sze struk tu ral ne.gov.pl oraz www.mrr.gov.pl., obo wią zu ją
one od mo men tu je go za twier dze nia przez Mi ni stra Roz wo -
ju Re gio nal ne go i umiesz cze nia go na stro nach in ter ne to -
wych Mi ni ster stwa do koń ca ro ku 2015. Ostat nia zmia na
te go do ku men tu na stą pi ła w dniu 10.07.2008 r. Zgod nie
z art. 37 Roz po rzą dze nia nr 1083/2006 pro gram ope ra cyj ny
skła da się z na stę pu ją cych ele men tów:
1. dia gno zy spo łecz no -eko no micz nej wy bra nych ob sza rów

słu żą cych bu do wie i roz wo jo wi go spo dar ki opar tej
na wie dzy,

2. ana li zy SWOT,
3. in for ma cji na te mat do tych cza so we go wspar cia kra jo we -

go i za gra nicz ne go dla sek to ra przed się biorstw i sek to ra
na uki, a tak że na rzecz bu do wy spo łe czeń stwa in for ma -
cyj ne go,
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4. stra te gii, okre śla ją cej cel głów ny oraz ce le cząst ko we PO
IG, któ re zo sta ną osią gnię te w wy ni ku je go re ali za cji,
w tym ana li zy spój no ści Pro gra mu ze stra te gicz ny mi do -
ku men ta mi kra jo wy mi i wspól no to wy mi,

5. opi su po szcze gól nych prio ry te tów wska zu ją cych za kres
in ter wen cji pu blicz nej w ra mach PO IG, wraz z ich uza -
sad nie niem, opi sem ce lów i wskaź ni ków ich re ali za cji,

6. opi su in sty tu cjo nal ne go sys te mu wdra ża nia,
7. ta blic fi nan so wych pre zen tu ją cych po dział środ ków

na po szcze gól ne osie prio ry te to we i la ta wdra ża nia PO
IG, 8. za łącz ni ków.

PO IG re ali zo wa ny bę dzie po przez 8 prio ry te tów te ma -
tycz nych, oraz prio ry tet Po moc Tech nicz na:

Prio ry tet I Ba da nia i roz wój no wo cze snych tech no lo gii
Dzia ła nie 1.1 Wspar cie ba dań na uko wych dla bu do wy go -

spo dar ki opar tej na wie dzy
Dzia ła nie 1.2 Wzmoc nie nie po ten cja łu ka dro we go na uki
Dzia ła nie 1.3 Wspar cie pro jek tów B+R na rzecz przed się -

bior ców re ali zo wa nych przez jed nost ki na uko we
Dzia ła nie 1.4 Wspar cie pro jek tów ce lo wych

Prio ry tet II In fra struk tu ra sfe ry B+R
Dzia ła nie 2.1 Roz wój ośrod ków o wy so kim po ten cja le ba -

daw czym
Dzia ła nie 2.2 Wspar cie two rze nia wspól nej in fra struk tu ry

ba daw czej jed no stek na uko wych
Dzia ła nie 2.3 In we sty cje zwią za ne z roz wo jem in fra struk -

tu ry in for ma tycz nej na uki

Prio ry tet III Ka pi tał dla in no wa cji
Dzia ła nie 3.1 Ini cjo wa nie dzia łal no ści in no wa cyj nej
Dzia ła nie 3.2 Wspie ra nie fun du szy ka pi ta łu pod wyż szo -

ne go ry zy ka
Dzia ła nie 3.3 Two rze nie sys te mu uła twia ją ce go in we sto -

wa nie w MSP

Prio ry tet IV In we sty cje w in no wa cyj ne przed się wzię cia
Dzia ła nie 4.1 Wspar cie wdro żeń wy ni ków prac B+R
Dzia ła nie 4.2 Sty mu lo wa nie dzia łal no ści B+R przed się -

biorstw oraz wspar cie w za kre sie
wzor nic twa prze my sło we go
Dzia ła nie 4.3 Kre dyt tech no lo gicz ny
Dzia ła nie 4.4 No we in we sty cje o wy so kim po ten cja le in -

no wa cyj nym
Dzia ła nie 4.5 Wspar cie in we sty cji o du żym zna cze niu dla

go spo dar ki
Prio ry tet V Dy fu zja in no wa cji

Dzia ła nie 5.1 Wspie ra nie roz wo ju po wią zań ko ope ra cyj -
nych o zna cze niu po nadre gio nal nym

Dzia ła nie 5.2 Wspie ra nie in sty tu cji oto cze nia biz ne su

świad czą cych usłu gi pro in no wa cyj ne oraz ich sie ci o zna -
cze niu po nadre gio nal nym

Dzia ła nie 5.3 Wspie ra nie ośrod ków in no wa cyj no ści
Dzia ła nie 5.4 Za rzą dza nie wła sno ścią in te lek tu al ną

Prio ry tet VI Pol ska go spo dar ka na ryn ku mię dzy na ro do wym
Dzia ła nie 6.1 Pasz port do eks por tu
Dzia ła nie 6.2 Roz wój sie ci cen trów ob słu gi in we sto rów

i eks por te rów oraz po wsta wa nie no wych te re nów in we sty -
cyj nych

Dzia ła nie 6.3 Pro mo cja tu ry stycz nych wa lo rów Pol ski
Dzia ła nie 6.4 In we sty cje w pro duk ty tu ry stycz ne o zna cze -

niu po nadre gio nal nym
Dzia ła nie 6.5 Pro mo cja pol skiej go spo dar ki

Prio ry tet VII Spo łe czeń stwo in for ma cyj ne – bu do wa elek tro -
nicz nej ad mi ni stra cji

Prio ry tet VIII Spo łe czeń stwo in for ma cyj ne – zwięk sza nie in -
no wa cyj no ści go spo dar ki

Dzia ła nie 8.1 Wspie ra nie dzia łal no ści go spo dar czej
w dzie dzi nie go spo dar ki elek tro nicz nej

Dzia ła nie 8.2 Wspie ra nie wdra ża nia elek tro nicz ne go biz -
ne su ty pu B2B

Dzia ła nie 8.3 Prze ciw dzia ła nie wy klu cze niu cy fro we mu –
eInc lu sion

Dzia ła nie 8.4 Za pew nie nie do stę pu do In ter ne tu na eta pie
„ostat niej mi li”

Prio ry tet IX Po moc tech nicz na
Dzia ła nie 9.1 Wspar cie za rzą dza nia
Dzia ła nie 9.2 Wy po sa że nie in sty tu cji
Dzia ła nie 9.3 In for ma cja i pro mo cja
Dzia ła nie 9.4 Ewa lu acja

Za kres obo wią zy wa nia PO IG zo stał okre ślo ny na la -
ta 2007 – 2013, jed nak że zgod nie z za sa da mi roz li cza nia fun -
du szy struk tu ral nych wy dat ki po no szo ne na pro jek ty
w ra mach pro gra mów ope ra cyj nych są kwa li fi ko wa ne, je że -
li zo sta ły fak tycz nie po nie sio ne po mię dzy da tą przed ło że nia
pro gra mu ope ra cyj ne go KE a dniem 31 grud nia 2015 r. z za -
strze że niem ry go rów wy ni ka ją cych z za sad do ty czą cych po -
mo cy pu blicz nej. Zmia ny mo gą na stę po wać po pod da niu
za war to ści pro gra mu po wtór nej ana li zie w co naj mniej jed -
nym z na stę pu ją cych przy pad ków: po zaj ściu zna czą cych
zmian spo łecz no -go spo dar czych; w ce lu peł niej sze go
uwzględ nie nia lub zmia ny po dej ścia do istot nych zmian
w prio ry te tach wspól no to wych, kra jo wych lub re gio nal nych;
w świe tle oce ny wy ni ka ją cej z mo ni to ro wa nia Pro gra mu;
w wy ni ku trud no ści w re ali za cji.

W aspek cie fi nan so wym Pro gram mo że być zmie nia ny
po do ko na niu alo ka cji kra jo wej re zer wy wy ko na nia, któ ra po -
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win na na stą pić nie póź niej niż dnia 31 grud nia 2011 r. lub
kra jo wej re zer wy in ter wen cyj nej, prze zna cza nej na po kry cie
nie prze wi dzia nych kry zy sów lo kal nych, lub sek to ro wych, po -
wią za nych z re struk tu ry za cją go spo dar czą i spo łecz ną, lub
skut ka mi li be ra li za cji han dlu. W tym miej scu na le ży pa mię -
tać, że pro gra my są re ali zo wa ne w po nad po ło wie państw –
człon ków Wspól no ty Eu ro pej skiej i Ko mi sja Eu ro pej ska

przy ję ła ela stycz ne za pi sy wo bec swo ich człon ków. 

Roz wój pol skiej go spo dar ki w opar ciu o in no wa cyj ne
przed się bior stwa okre ślo no po przez re ali za cję 6 ce lów
szcze gó ło wych:
a. Zwięk sze nie in no wa cyj no ści przed się biorstw.
b. Wzrost kon ku ren cyj no ści pol skiej na uki.
c. Zwięk sze nie ro li na uki w roz wo ju go spo dar czym.
d. Zwięk sze nie udzia łu in no wa cyj nych pro duk tów pol skiej

go spo dar ki w ryn ku mię dzy na ro do wym.
e. Two rze nie trwa łych i lep szych miejsc pra cy.
f. Wzrost wy ko rzy sta nia tech no lo gii in for ma cyj nych i ko mu -

ni ka cyj nych w go spo dar ce.

Stra te gicz nym ce lem jest kom plek so we wspar cie in no wa -
cyj nych przed się wzięć przed się bior ców w za kre sie pro wa -
dze nia prac ba daw czych i roz wo jo wych, in we sty cji oraz
do radz twa i szko leń nie zbęd nych do re ali za cji in we sty cji, ja -
ko dzia łań przy czy nia ją cych się do wzmoc nie nia ich po zy cji
kon ku ren cyj nej na Jed no li tym Ryn ku Eu ro pej skim, oraz
na ryn kach mię dzy na ro do wych. Wspar ciem zo sta nie ob ję te
sze ro ko ro zu mia ne oto cze nie biz ne su, o zna cze niu po nadre -
gio nal nym. W ra mach dzia łań ma ją cych na ce lu zwięk sze -
nie efek tyw no ści funk cjo no wa nia in sty tu cji oto cze nia
biz ne su, prze wi du je się rów nież wspar cie sek to ra na uki
dzia ła ją ce go na rzecz zwięk sza nia in no wa cyj no ści i kon ku -
ren cyj no ści pol skiej go spo dar ki, po przez wspar cie dzia łal -
no ści na uko wej za spa ka ja ją cej po trze by przed się bior ców,
oraz za pew nia ją cej po daż naj no wo cze śniej szych roz wią zań
tech no lo gicz nych dla go spo dar ki, jak rów nież do fi nan so wa -
nie in fra struk tu ry na uki. Jed no cze śnie wspar ciem ob ję te zo -
sta ną klu czo we z punk tu wi dze nia ca łej go spo dar ki

in sty tu cje wspie ra ją ce wzrost in no wa cyj no ści firm, oraz roz -
wój przed się bior czo ści, w tym sie ci tych in sty tu cji, sil ne
ośrod ki in no wa cyj no ści, oraz in sty tu cje do star cza ją ce ka pi -
tał na re ali za cję przed się wzięć in no wa cyj nych. Wspar ciem
bę dą ob ję te pro jek ty w za kre sie ko ope ra cji w sfe rze go spo -
dar ki i na uki, obej mu ją cej za rów no przed się bior ców, jak i in -
sty tu cje oto cze nia biz ne su, w tym jed nost ki na uko we.
Po win no to przy czy nić się do zwięk sze nia efek tów sy ner gii
uzy ski wa nej dzię ki współ pra cy, przy spie sze nia wdra ża nia
no wych roz wią zań, a tak że zwięk sze nia efek tyw no ści dzia -
łań po dej mo wa nych przez przed się bior ców i in sty tu cje oto -
cze nia biz ne su. Wspar ciem zo sta ną ob ję te rów nież dzia ła nia
ma ją ce na ce lu wzmoc nie nie po wią zań mię dzy na ro do wych
pol skiej go spo dar ki. Wzmoc nie nie tych po wią zań mię dzy -
na ro do wych pol skiej go spo dar ki umoż li wi eks pan sję przed -
się biorstw na ryn kach mię dzy na ro do wych, oraz przy czy ni
się do lo ko wa nia w Pol sce no wo cze snych in we sty cji two rzą -
cych no we miej sca pra cy. Istot nym ele men tem bu do wy go -
spo dar ki opar tej na wie dzy, ma być bu do wa sze ro ko
ro zu mia ne go spo łe czeń stwa in for ma cyj ne go. Wspie ra ny też
bę dzie roz wój apli ka cji in for ma tycz nych w ad mi ni stra cji, słu żą -
cych przed się bior com, a tak że wdra ża nie przez przed się bior -
ców elek tro nicz nych usług, oraz no wo cze snych roz wią zań
umoż li wia ją cych przed się bior com re ali za cję pro ce sów biz ne -
so wych dro gą elek tro nicz ną. Te go ro dza ju dzia ła nia przy czy -
nią się do po wszech ne go i efek tyw ne go wy ko rzy sta nia
tech no lo gii in for ma cyj nych i ko mu ni ka cyj nych w kon tak tach
po mię dzy ad mi ni stra cją a pod mio ta mi go spo dar czy mi, a tak -
że roz wo ju po wią zań elek tro nicz nych po mię dzy przed się bior -
ca mi. Uzu peł nie niem bę dzie prze ciw dzia ła nie wy klu cze niu
cy fro we mu. Po moc prze zna czo na jest dla przed się wzięć o wy -
so kim stop niu in no wa cyj no ści, zna czą cym od dzia ły wa niu
na go spo dar kę ca łe go kra ju, nie za leż nie od sek to ra czy bran -
ży, któ rej do ty czy, dzię ki cze mu jest uzu peł nie niem dzia łań
prze wi dzia nych w 16 re gio nal nych pro gra mach ope ra cyj nych,
oraz w po zo sta łych pro gra mach kra jo wych, przy ogra ni cze -
niach wy ni ka ją cych z za kre su in ter wen cji EFRR oraz re gu la cji
do ty czą cych po mo cy pu blicz nej.

Opra co wa nie na pod sta wie ma te ria łów MRR.



Działalność brokerską reguluje ustawa z dnia 22 maja
2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. z
2003, Nr 124, poz. 1154, z późn. zm.). Ogólny zakres

działalności brokera ubezpieczeniowego określa art. 4 pkt.
2 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, zgodnie z
którym działalność brokerska polega na wykonywaniu
czynności w imieniu lub na rzecz podmiotu poszukującego
ochrony ubezpieczeniowej, polegająca na:
n zawieraniu lub doprowadzaniu do zawarcia umów

ubezpieczenia,
n wykonywaniu czynności przygotowawczych do zawarcia

umów ubezpieczenia,
n uczestniczeniu w zarządzaniu i wykonywaniu umów

ubezpieczenia, także w sprawach o odszkodowanie,
n organizowaniu i nadzorowaniu czynności brokerskich.

Do podstawowych obowiązków, a zarazem istoty
działalności brokera ubezpieczeniowego, za którą ponosi
wobec Klienta odpowiedzialność zgodnie z art. 26 ust. pkt. 2
w/w ustawy, należy udzielenie przed zawarciem umowy
ubezpieczenia porady na piśmie (rekomendacja brokerska)
w oparciu o rzetelną analizę ofert w liczbie wystarczającej
do opracowania rekomendacji, najwłaściwszej umowy
ubezpieczenia, oraz pisemne wyjaśnienie podstaw na
których opiera się rekomendacja.

Relację między brokerem ubezpieczeniowym a Klientem
korzystającym z jego usług reguluje umowa brokerska i
udzielone na jej podstawie pełnomocnictwo brokerskie.

Gwarancją niezależności brokera ubezpieczeniowego są
m.in. wymienione w art. 24 w/w ustawy zakazy, zgodnie z
którymi nie może on:
n wykonywać działalności agencyjnej ani wykonywać

czynności agencyjnych,
n pozostawać w żadnym stałym stosunku umownym z

zakładem ubezpieczeń,
n być członkiem organów nadzorczych lub zarządzających

zakładu ubezpieczeń,

n posiadać akcji zakładu ubezpieczeń, z wyjątkiem akcji
dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym.

W ramach ciągle zmieniających się przepisów prawa
ubezpieczeniowego oraz dostosowania ich do norm
unijnych należy stwierdzić, że nowelizacja przepisów
kodeksu cywilnego o umowie ubezpieczenia dokonana
ustawą z 13 kwietnia 2007 r. ma szeroki zakres. Niewiele z
poprzednich uregulowań pozostało bez zmian. Niektóre
zmiany należy ocenić pozytywnie. Do tych o bardziej
ogólnym znaczeniu zaliczyłbym zastąpienie terminu „zakład
ubezpieczeń”, określającego stronę umowy ubezpieczenia,
terminem „ubezpieczyciel” – co spotykało się dotychczas z
konsekwentnym oporem różnych reformatorów prawa
ubezpieczeniowego.

Swoboda kontraktowa ma istotne znaczenie dla pewności
obrotu regulowanego prawem cywilnym. Strony powinny
mieć możliwość ułożenia stosunku prawnego wynikającego
z umowy ubezpieczenia według swojego uznania, w
granicach określonych przez art. 3531 k.c. W Polsce nie
działają już dawni państwowi ubezpieczyciele, korzystający
z monopolistycznej pozycji. Działa natomiast kilkadziesiąt
konkurujących ze sobą krajowych i zagranicznych
towarzystw ubezpieczeniowych, a więc trudno mówić o
dyktacie stosowanych przez tych ubezpieczycieli ogólnych
warunków ubezpieczenia. Ponadto ubezpieczającemu,
będącemu konsumentem, przysługuje ochrona przed
nieuzgodnionymi indywidualnie postanowieniami umowy,
wynikająca z treści art. 3851 – 3853 k.c. Ochrony tej nie
zapewniały ubezpieczającemu przepisy kodeksu cywilnego
w ich dawnej wersji, która nie przewidywała szczególnej
ochrony konsumenta. Obecnie sytuacja ubezpieczającego
jest więc nieporównywalna z sytuacją ubezpieczającego
(niebędącego jednostką gospodarki uspołecznionej) pod
rządem dawnych przepisów kodeksu cywilnego.

Przepisy regulujące treść ogólnych warunków
ubezpieczenia znalazły się w art. 6 ust. 1-5 ustawy o
działalności ubezpieczeniowej z 28 lipca 1990 r. (z późn.
zm.). Natomiast art. 233 ustawy o działalności
ubezpieczeniowej z 22 maja 2003 r. przeniósł uregulowanie
ogólnych warunków ubezpieczenia do kodeksu cywilnego,
nadając odpowiednie brzmienie art. 812 § 1-8. Jednak żywot
tych przepisów był stosunkowo krótki. Ustawa z 13 kwietnia
2007 r., wprowadzająca zmiany w kodeksie cywilnym i w
niektórych innych ustawach, przekształciła bowiem
całkowicie wspomniany art. 812 k.c. Uchylone zostały jego
§1-3 oraz § 6 i 7, nowe brzmienie otrzymały § 5 i 8, dodano §
9. Analizując treść tych nowych przepisów art. 812 k.c., który
w niektórych wydawnictwach nosi tytuł „Ogólne warunki
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Przed mio tem umo wy po win no być wy ko na nie za mó -
wie nia pu blicz ne go opi sa ne go przed mio tem za mó -
wie nia i okre ślo ne go w spe cy fi ka cji istot nych

wa run ków za mó wie nia (da lej „siwz”). Dla ro bót bu dow la -
nych, zgod nie z art. 31 ust. 1 i 2 usta wy Pra wo za mó wień pu -
blicz nych (da lej „Pzp”), opis przed mio tu za mó wie nia
sta no wi do ku men ta cja pro jek to wa, oraz spe cy fi ka cje tech -
nicz ne wy ko na nia i od bio ru ro bót, lub pro gram funk cjo nal -
no -użyt ko wy. Na zwy i spis do ku men tów opi su ją cych
przed miot za mó wie nia mu szą być przy wo ła ne w umo wie.
Brak któ re go kol wiek z do ku men tów opi su ją cych przed miot
za mó wie nia skut ku je nie waż no ścią umo wy. W umo wie wy -
ko naw ca zo bo wią zu je się do wy ko na nia okre ślo ne go przed -
mio tu umo wy zgod nie z po zwo le niem na bu do wę
i za twier dzo ny mi przez za ma wia ją ce go pro jek ta mi, lub usta -
le nia mi pro gra mu funk cjo nal no -użyt ko we go. Ozna cza to, że
w opar ciu o tak za war tą umo wę wy ko naw ca bę dzie zo bo -
wią za ny wy ko nać tyl ko zde fi nio wa ne w umo wie za mó wie nie,
a za ma wia ją cy nie bę dzie mógł wy ma gać, aby wy ko naw ca
świad czył ro bo ty lub czyn no ści wy kra cza ją ce po za za kres
wy ni ka ją cy z ofer ty wy ko naw cy.

Za kres świad cze nia wy ko naw cy wy ni ka ją cy z umo wy jest
toż sa my z je go zo bo wią za niem za war tym w ofer cie (art. 140
ust. 1 Pzp). Umo wa w spra wie za mó wie nia pu blicz ne go jest
nie waż na w czę ści wy kra cza ją cej po za okre śle nie przed mio -
tu zmó wie nia, za war te w spe cy fi ka cji istot nych wa run ków za -
mó wie nia (art. 140 ust. 3 Pzp). Do ty czy to za rów no
usta lo ne go przed mio tu za mó wie nia przy pod pi sy wa niu
umo wy za wie ra nej w wy ni ku prze tar gu (lub in nej pro ce du -

ry), jak i póź niej szej ewen tu al nej zmia ny za war tej umo wy.
Za kaz „wy kra cza nia po za opis przed mio tu za mó wie nia” nie
do zna je żad nych wy jąt ków. Sank cją jest czę ścio wa nie waż -
ność (bez sku tecz ność) umo wy. Umo wa nie waż na nie po -
win na być wy ko ny wa na, po nie waż wów czas świad cze nie
jest nie na leż ne (art. 410 Ko dek su Cy wil ne go).

Zgod nie z art. 648 § 2 Ko dek su Cy wil ne go do ku men ta cja
pro jek to wa wy ma ga na przez wła ści we prze pi sy Pra wa bu -
dow la ne go i Pra wo za mó wień pu blicz nych, sta no wi część
skła do wą umo wy. Chcąc do ko nać zmian do ku men ta cji pro -
jek to wej, za ma wia ją cy mu si prze strze gać za sad prze wi dzia -
nych w Pzp do zmian umo wy. Usta wa Pra wo za mó wień
pu blicz nych (da lej „Pzp”) ogra ni cza swo bo dę za ma wia ją ce -
go w do ko ny wa niu zmian w umo wie. Ge ne ral ną za sa dą Pzp
jest nie zmien ność za war tych umów. Za ka zu je się wszel kich
zmian po sta no wień za war tej umo wy, oraz wpro wa dza nia no -
wych po sta no wień do umo wy, je że li przy ich uwzględ nie niu
na stą pi ła by zmia na tre ści ofer ty, na pod sta wie któ rej do ko -
na no wy bo ru ofe ren ta, chy ba że ko niecz ność wpro wa dze nia
ta kich zmian wy ni ka z oko licz no ści, któ rych nie moż na by ło
prze wi dzieć w chwi li za war cia umo wy (art. 144 ust. 1 Pzp).
Ten wy ją tek po wi nien być in ter pre to wa ny ści śle i za wę ża ją -
co. Prze pis art. 144 ust. 1 usta wy Pzp znaj dzie za sto so wa nie
w sy tu acji, w któ rej przed miot lub za kres za mó wie nia po zo -
sta je nie zmie nio ny, a zmia nie ule ga ją in ne wa run ki umo wy,
któ re nie wpły wa ją jed nak na wa run ki zmó wie nia, oraz
na treść ofer ty np. roz po czę cie ro bót. Je że li za ma wia ją cy nie
prze wi dział oko licz no ści, cho ciaż mógł i po wi nien je prze -
wi dzieć, zmia na po sta no wień umo wy jest nie do pusz czal na.
Zmia na umo wy z na ru sze niem te go za ka zu, skut ku je nie waż -
no ścią czyn no ści praw nej w za kre sie do ko na nej zmia ny.
Wszyst kie za mó wie nia ob ję te no wym za mó wie niem, udzie -
la ne są przez za war cie no wej umo wy (no wy prze targ), a nie
przez roz sze rze nie po przed nio za war te go kon trak tu. Trze ba
za zna czyć, że ewen tu al ne roz sze rze nie za kre su przed mio tu
za mó wie nia mo że być trak to wa ne ja ko no we za mó wie nie
z wol nej rę ki, któ re go udzie le nie pod le ga pro ce du rze ne go -
cja cji tyl ko z wy ko naw cą za mó wie nia pod sta wo we go i wy -
łącz nie w przy pad ku speł nie nia wszyst kich prze sła nek
wska za nych w art. 67 ust. 1 pkt. 5 usta wy Pzp.
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ubezpieczenia”, nietrudno zauważyć, że tylko § 8 i 9 dotyczą
(w pewnym zakresie) ogólnych warunków, natomiast § 4 i 5
odnoszą się do odstąpienia i wypowiedzenia umowy
ubezpieczenia.

Na nieuwzględnienie roli ubezpieczenia majątkowego w
obrocie gospodarczym wskazuje również treść nowego art.
809 § 1 k.c., który dotyczy formy zawarcia umowy
ubezpieczenia. Wynikające z tego przepisu stwierdzenie, że
ubezpieczyciel obowiązany jest potwierdzić zawarcie
umowy dokumentem ubezpieczenia samo przez się nie jest
oczywiście wadliwe. Tyle, że jest niewystarczające. Lepszy
już był uprzednio obowiązujący § 1 tegoż artykułu, który

wymieniał przykładowo różne rodzaje dokumentów
potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia, a wśród
tych również polisę. Wadą jednak tego wcześniejszego
uregulowania był brak szczególnego przepisu dotyczącego
polisy, jaki znajdujemy w innych ustawodawstwach
ubezpieczeniowych, np. francuskim. A przecież spośród
dokumentów stwierdzających zawarcie umowy
ubezpieczenia polisa powinna być wyróżniona, jako
dokument o szczególnym znaczeniu, zwłaszcza w obrocie
handlowym; ułatwia ona bowiem przenoszenie praw z
umowy ubezpieczenia, a w szczególności prawa do ochrony
ubezpieczeniowej. A to ma szczególne znaczenie w
ubezpieczeniu majątkowym.
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współpraca

1. Zasady realizacji inwestycji na roboty budowlane, finansowanych ze źródeł międzynarodowych.
2. Międzynarodowe procedury obowiązujące w inwestycjach budowlanych.
3. Procedury przetargowe w polskim prawie zamówień publicznych.
4. Dokumenty i warunki kontraktowe według procedur FIDIC.
5. Zarządzanie kontraktami inwestycyjnymi na roboty budowlane - według prawa polskiego oraz

międzynarodowych standardów.
6. Warunki realizacji kontraktu według FIDIC.
7. Zasady wyceny przedmiaru robót w dokumentacji przetargowej (SIWZ).
8. Harmonogram realizacji przedsięwzięć. 

10. Międzynarodowe procedury realizacji inwestycji a polskie prawo.
11. Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane.
12. Realizacja inwestycji w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych.
13. Rozstrzyganie sporów według prawa polskiego i Warunków Kontraktowych FIDIC (Mediacja,

Spory, Rozjemstwo, Arbitraż).
14. Zarządzanie projektami.
15. Zarządzanie projektami (Project Management) - prezentacja zastosowań praktycznych na roboty

budowlane.
16. Ubezpieczenia, gwarancje itp. w realizacji inwestycji.
17. Prezentacja międzynarodowych doświadczeń – dobre praktyki, kierunki zmian.
18. Rola inżyniera konsultanta w przedsięwzięciu.

zPodstawowe dokumenty dotyczące kwalifikowania wydatków w zamówieniach publicznych.

zGłówne zasady kwalifikowania wydatków w zamówieniach publicznych.

zKategorie wydatków kwalifikujące się do współfinansowania z Funduszu Spójności.

zKwalifikacja szczególnych typów wydatków z kategorii „Budowa i montaż”.

zOpłaty administracyjne.

zKwalifikowanie kosztów/wydatków na poszczególnych etapach realizacji projektu.

zWydatki niekwalifikowane.

zNajczęściej występujące nieprawidłowości przy kwalifikowaniu wydatków,
oraz zapewnienie właściwej kontroli projektu zamówień publicznych.

zSeminarium dyplomowe.

Politechnika Poznańska Instytut Konstrukcji Budowlanych
informacji o studiach udziela: Paweł Szymański tel. 0.665-844-018

POLITECHNIKA POZNAŃSKA
STUDIA PODYPLOMOWE 

Program studiów

„Realizacja inwestycji celu publicznego,
oraz procedury FIDIC i Banku Światowego”

II semestry
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aktualności

29 – 30 ma ja 2008 r.
Od by ła się w Pra dze do rocz na kon fe -
ren cja po łą czo na z GAM (Wal nym 
Zgro ma dze niem) EF CA.

29 ma ja ob ra dy roz po czę ły wy da rze nia
to wa rzy szą ce: na ra da Dy rek to rów EF -
CA (po świe co na głów nie za gad nie niu
re la cji EF CA/ FI DIC) oraz spo tka nie
CE EC (Kra jów Eu ro py Środ ko wo –
Wschod niej), któ re mu przy słu chi wał

się Dy rek tor FI DIC En ri co Vink.

n Pod czas spo tka nia CE EC, (Buł ga ria,
Cze chy, Ru mu nia, Sło wa cja, Sło we -
nia, Pol ska, i Wę gry) przed sta wi cie -
le po szcze gól nych or ga ni za cji
człon kow skich CE EC oma wia li
w skró cie wy da rze nia ostat nie go ro -
ku. Krzysz tof Woź nic ki do ko nał pod -
su mo wa nia dzia łal no ści SI DiR
w ro ku 2007 pod kre śla jąc dzia łal -
ność szko le nio wą i wy daw ni czą Sto -
wa rzy sze nia a tak że or ga ni za cję
kon fe ren cji po pu la ry zu ją cych i upo -
wszech nia ją cych wie dzę o FI DIC
i o za da niach bran ży kon sul tin gu in -
ży nier skie go. Wy stą pie nie i dzia ła nia
SI DiR spo tka ły się z du żym za in te re -
so wa niem i uzna niem.

n Uczest ni cy spo tka nia po par li ideę
zor ga ni zo wa nia w War sza wie mię -
dzy na ro do wej kon fe ren cji ma ją cej
na ce lu wy mia nę do świad czeń w za -
kre sie re ali za cji pro gra mów opar tych
o środ ki unij ne oraz im ple men ta cji
FI DIC na grun cie lo kal nym.

n In nym waż nym ce lem spo tka nia by -
ło przy ję cie pro jek tu za cie śnie nia
współ pra cy i wy mia ny do świad czeń
a tak że in for ma cji han dlo wych po -
mię dzy po szcze gól ny mi kra ja mi gru -
py. Po sta no wio no stwo rzyć wspól ną
plat for mę in ter ne to wą za wie ra ją da -
ne za in te re so wa nych trans -gra nicz -
ny mi przed się wzię cia mi or ga ni za cji
człon kow skich. 

n Po po łu dniu roz po czę to wła ści we
ob ra dy GAM EF CA. W cha rak te rze
ob ser wa to rów uczest ni czy li w nich
Pre zy dent FIDIC John Boyd oraz Dy -
rek tor FI DIC En ri co Vink.

n Spo tka nie roz po czął ustę pu ją cy Pre -
zy dent EF CA Yann Le bla is przy wi ta -
niem uczest ni ków. Szcze gól nie
uro czy ście po wi tał no we go człon ka
EF CA – Es to nię. 

n Na stęp nie skarb nik EF CA Jan Bo -
schem przed sta wił do ku men ty fi nan -
so we Fe de ra cji. Zgro ma dze ni
za ak cep to wa li wy ko na nie bu dże tu
i bi lans za rok 2007 i przy ję li plan fi -
nan so wy na rok 2008 oraz za ło że nia
bu dże to we na rok 2009. Bry tyj ska or -
ga ni za cja człon kow ska ACE zde cy -
do wa ła się po zo stać w struk tu rach
EF CA – przez co róż ni ca po mię dzy
ubie gło rocz nym i pla no wa nym
na rok bie żą cy bu dże tem wy nio sła je -
dy nie + 1,5%.

n Na ko lej nym eta pie kon fe ren cji Yann
Le bla is przed sta wił, w na wią za niu
do pla nu na la ta 2005 – 2008, do rocz -
ne spra woz da nie z dzia łal no ści Za -
rzą du, do któ re go za dań na le ża ły:
1. umoc nie nie po zy cji EF CA i pod -

nie sie nie jej ran gi ja ko eks per ta
w dia lo gu z in sty tu cja mi eu ro pej -
ski mi

2. wzmoc nie nie re pre zen ta tyw no ści
EF CA po przez roz sze rze nie spek -
trum kra jów człon kow skich (na -
wią za nie współ pra cy z kra ja mi
bał tyc ki mi, przy ję cie Ro sji i Es to -
nii w po czet człon ków, na wią za nie
kon tak tu z kra ja mi bał kań ski mi)
a dru giej stro ny co raz peł niej sza
re pre zen ta cja in te re sów człon -
kow skich po przez ko mi sje i gru py
za da nio we, na fo rach eu ro pej -
skich (w Ko mi sji Za mó wień 
Pu blicz nych uczest ni czy przed sta -
wi ciel SI DiR, daw ny czło nek Za -
rzą du An drzej Mi cha łow ski).

3. zwięk sze nie współ uczest nic twa
or ga ni za cji człon kow skich i po -
pra wa ko mu ni ka cji we wnętrz nej
po przez dys try bu cję ak tu al nych
in for ma cji do ty czą cych dzia łal no -
ści EF CA oraz za miesz cza nie 
ko mu ni ka tów o waż niej szych wy -
da rze niach do ty czą cych bran ży
a tak że istot nych ma te ria łów
z dzie dzi ny kon sul tin gu bu dow la -
ne go na stro nie in ter ne to wej 

Grażyna
ŁUKA-DOKTORSKA
Dyrektor Biura SI DiR
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EF CA, czy wresz cie wy da wa nie
Biu le ty nu in for ma cyj ne go

4. mak sy ma li za cja od dzia ły wa nia
EF CA i po pra wa wa run ków pro -
wa dze nia dzia łal no ści kon sul tin -
go wej

5. na ko niec: za cie śnie nie współ pra -
cy FI DIC – EF CA (pod czas
GAM 2007 po wo ła no spe cjal ną
gru pę ro bo czą: FETF do oce ny
ak tu al ne go sta nu i per spek tyw tej
współ pra cy).

n Na stęp nie Se kre tarz Ge ne ral ny 
EF CA Jan Van der Put ten przed sta wił 

spra woz da nie z dzia łal no ści Se kre ta -
ria tu EFCA i omó wił dzia ła nie po szcze -
gól nych ko mi sji, wśród któ rych
naj więk sze suk ce sy wy da je się mieć
do tej po ry Ko mi sja ds. Stan da ry za cji,
(zaj mu ją ca się stan da ry za cją wa run ków
dzia ła nia bran ży na te re nie Eu ro py,
od usta no wie nia „Kar ty in ży nie ra”,
po ujed no li ce nie np. wa run ków ubez -
pie cze nia) w któ rej uczest ni czy rów nież
przed sta wi ciel SI DiR Ry szard Dub no.

n Uczest ni cy po twier dzi li elek cję no -
we go Pre zy den ta EF CA, przed sta wi -
cie la HEL LASCO (Gre cja) Dr
Pa no sa Pa na go po ulo sa, któ re mu na -
stęp nie od da no głos. No wy pre zy -
dent przed sta wił swo ją stra te gię
na la ta 2008 -2011: moż na po wie -
dzieć, że w za sad ni czym za ry sie jest
ona kon ty nu acją przy ję te go do tych -
czas przez EF CA pla nu dzia ła nia.

n Prze pro wa dzo no też wy bo ry uzu peł -
nia ją ce wy bie ra jąc Vi ce - Pre zy den ta
EF CA (zo stał nim Skarb nik Jan Bo -
schem) i trzech Dy rek to rów (wy bo ry
od by ły się przez akla ma cję) zo sta li
ni mi: Han nes Posch (Au stria), Mi chel
Wi twell (Wiel ka Bry ta nia) i Ti mo Myl -
lys (Fin lan dia).

n Usta lo no, że kon fe ren cja EF CA 2009
od bę dzie się w Lon dy nie lub w Bruk -
se li.

n Po prze rwie od by ła się naj go ręt sza
część de ba ty: spra woz da nie gru py
ro bo czej do spraw re la cji FI DIC/ EF -
CA. Wy nik prac gru py zre la cjo no wał

Mátyás Bo ro styánköi z Wę gier.
Przed sta wił róż ne opcje przy szłej re -
la cji EF CA/ FI DIC, wska zu jąc jed -
nak, że więk szość człon ków EF CA
opo wie dzia ło się za wa rian tem,
w któ rym EF CA jest czę ścią FI DIC
i sto wa rzy sze nia człon kow skie re pre -
zen to wa ne są w FI DIC za jej po śred -
nic twem. Roz wią za nie ta kie oka za ło
się jed nak pro ble ma tycz ne ze wzglę -
du na fakt (jak zwró cił uwa gę John
Boyd – Pre zy dent FI DIC), że ani
struk tu ry, ani sta tut FI DIC nie prze wi -
du ją ta kiej moż li wo ści. Na ko niec
burz li wej dys ku sji po sta no wio no
więc kon ty nu ować pra ce gru py
i na ra zie za cie śnić współ pra cę z
FI DIC na po zio mie ope ra cyj nym (po -
przez uczest nic two w spo tka niach
i lep szą wy mia nę in for ma cji).

Pra co wi cie spę dzo ny dzień za koń czył
się gar den par ty, któ re od by ło się na te -
re nie daw ne go klasz to ru Św. Agniesz ki
Cze skiej. Do dat ko wą atrak cję sta no wił
wy stęp gru py ta necz nej wy sty li zo wa ny
na po kaz śre dnio wiecz nych po ły ka czy
ognia.

n 30 ma ja od by ła się „teo re tycz na”
część kon fe ren cji za ty tu ło wa na „Za -
rzą dza nie Wie dzą i In no wa cja
w Bran ży Kon sul tin go wej”. SI DiR za -
ist niał tak że tu taj po przez wy stą pie -
nie Pre ze sa Krzysz to fa Woź nic kie go
za ty tu ło wa ne: „In no wa cyj ne Po dej -
ście w Prak ty ce”.

Wszyst kie ma te ria ły do ty czą ce kon fe ren -
cji znaj dą Pań stwo na stro nie in ter ne to -

wej EF CA (jest do niej bez po śred ni
do stęp z wi try ny SI DiR’u).

29 lip ca 2008 r.
Mi ni ster stwo Roz wo ju Re gio nal ne go zor -
ga ni zo wa ło kon fe ren cję pod ty tu łem „In -
we sto rzy a wy ko naw cy usług i ro bót
bu dow la nych”. W kon fe ren cji wy stą pił
Krzysz tof Woź nic ki z re fe ra tem za ty tu ło wa -
nym: „Kwe stie sto so wa nia wzo rów FI DIC”.

Gra ży na Łu ka – Dok tor ska
Dy rek tor Biu ra SI DiR

aktualności


