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SZKOLENIE ( A) 

nt. Strategia wykonywania dużego projektu inwestycyjnego w świetle obowiązującego prawa i 

postanowień podpisanych kontraktów na roboty, ze szczególnym uwzględnieniem problemów 

Wykonawców Robót, związanych z decyzjami Zamawiającego /Inżyniera 

Program szkolenia: 
 
Część I. 
Zarządzanie procesem inwestycyjnym z wykorzystaniem Warunków Kontraktowych FIDIC. Krótkie omówienie 
Ogólnych Warunków FIDIC - nowelizacja 1999. Porównanie trzech typów warunków kontraktowych FIDIC, ze 
szczególnym uwzględnieniem problemów wynikających z modyfikacji Zamawiającego w Warunkach Szczególnych. 
Typowe problemy występujące w trakcie procesu realizacji inwestycji, wynikające  
z nagminnych błędów i naruszeń prawa w umowach na roboty, na przykładzie aktualnych postanowień 
kontraktowych PKP PLK i GDDKiA, jak również z uporczywego przerzucania całej odpowiedzialności za realizację 
procesu inwestycyjnego na wykonawców robót.  
 

1. Podstawowe typy kontraktów FIDIC- nowelizacja z 1999 

a) Warunki Kontraktów na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez 

Zamawiającego [Czerwony FIDIC] 

 Kontrakt Obmiarowy - Wykonawca otrzymuje specyfikacje techniczne projekt budowlany, projekt 

wykonawczy, rachunki ilościowe i dla wyceny oferty podaje stawki i ceny poszczególnych pozycji, 

które tworzą cenę kontraktową do weryfikacji poprzez rzeczywiste obmiary [Czerwony FIDIC 

obmiarowy] 

 Kontrakt Ryczałtowy - Wykonawca otrzymuje specyfikacje techniczne, projekt budowlany, projekt 

wykonawczy, m.in. dokumenty [brak rachunków ilościowych] i podaje zryczałtowaną cenę za 

wykonanie robót, podlegającą zmianie zgodnie z postanowieniami kontraktu [Czerwony FIDIC 

ryczałtowy] 

b) Warunki Kontraktów na Urządzenia i Budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych 

i mechanicznych oraz dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Wykonawcę [Żółty 

FIDIC] 

 Kontrakt Ryczałtowy – Wykonawca otrzymuje Program funkcjonalno- użytkowy, wycenia 

opracowanie projektu budowlanego, wykonawczego i wykonanie robót budowlanych oraz podaje 

zryczałtowaną cenę kontraktową, podlegającą zmianie zgodnie z postanowieniami kontraktu 

c) Warunki Kontraktów dla Przedsięwzięć Engineer-Procure-Construct (EPC) = Dobór urządzeń, Dostawa, 

Budowa) i „Pod Klucz” [ Srebrny FIDIC] 

 Kontrakt Ryczałtowy – Wykonawca otrzymuje wstępne założenia, wycenia opracowanie projektu 

budowlanego i wykonawczego oraz wykonanie inwestycji pod klucz oraz podaje cenę ryczałtową 

w zasadzie niepodlegającą zmianie 

d) Porównanie trzech podstawowych typów Warunków Kontraktowych FIDIC 

2. Warunki kontraktowe FIDIC a prawo polskie - ograniczenia dla stosowania warunków kontraktowych 

FIDIC wynikające z prawa polskiego w tym znowelizowanej ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 Kodeks Cywilny ze zmianami 

 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 ze zmianami 

 Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z 9 lutego 2004 ze zmianami i nowelizacją z 2016 r. 

 Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z późniejszymi zmianami, ostatnia z 24 lutego 2006 

 6.Ustawa o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym z 27 marca 2003 z późn. zm. 

 7.Ustawa Prawo Wodne z 18 lipca 2001 r. 

 8.Ustawa o Finansach Publicznych z dnia 26.11.1998 z późniejszymi zmianami, ostatnia z 2004 r. 

 9.Ustawa o Odpowiedzialności za Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych z 17.12. 2004 r. 

 Dyrektywy i Zalecenia Unii Europejskiej 

3. Bezwzględna konieczność zrozumienia podpisanych kontraktów na roboty w kontekście zmian w 

Warunkach Szczególnych FIDIC i zagrożeń z tym związanych. 

 Lokalizacja zagrożeń wynikających z modyfikacji Warunków Ogólnych FIDIC przez Zamawiającego, w 

tym związanych z możliwością naruszenia przepisu art. 144 ust. 1 Prawo Zamówień Publicznych: 

I. Naruszenie prawa 

II. Sprzeczności w postanowieniach kontraktowych 
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III. Luki w postanowieniach w postanowieniach kontraktowych 

IV. Niejasności w postanowieniach kontraktowych 

 Właściwe zrozumienie definicji „zmiany istotnej” 

I. „Zmiana” umowy w rozumieniu prawa cywilnego 
II. „Zmiana” oraz „istotność zmiany” w rozumieniu art. 144 Prawa zamówień publicznych ( po 

nowelizacji w 2016 r.) 
III. Pozwolenie na budowę - „zmiany istotne” według prawa budowlanego. 

 Pojęcie rozmiaru i zakresu Kontraktu 

 

4. Prawnie dopuszczalne zmiany umów na roboty i usługi, nienaruszające podstawowych zasad, 

obowiązujących przy realizacji zamówień publicznych: 

 zasady uczciwej konkurencji,  

 zasady efektywności,  

 zasady jawności,  

 zasady przejrzystości  

 zasady równego traktowania Wykonawców 

5. Proces zarządzania ryzykiem w Projekcie 

 Narzędzia możliwe do zastosowania przez Wykonawców w celu minimalizacji ryzyka. 

 Podsumowanie problemów wynikających ze „starych” przyzwyczajeń”, na podstawie wybranych 

orzeczeń KIO i Sądów oraz Informacji o wynikach kontroli NIK [KIN-4101-07/2013; Nr ewid. 

12/2014/P/13/082/KIN 

 
Część II 
Spory na tle wykładni umów na roboty budowlane. Czynniki zaradcze, możliwe do zastosowania przez 
Wykonawców. Zaskarżenia do KIO i dochodzenie roszczeń umowy o roboty budowlane - wybrane kwestie 
procesowe i rozstrzygnięcia sądowe. 
 

1. Analiza warunków kontraktowych na etapie SIWZ 

 Pytania do Zamawiającego 

 Zaskarżenia do KIO w sprawie niejasności i typowych naruszeń prawa (ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych, KC).  

 Typowe błędy Wykonawców przy formułowaniu zaskarżeń do KIO 

 

2. Omówienie klauzuli 20 [ Roszczenia, Spory i Arbitraż] 

 Terminy powiadomienia i zgłoszenia roszczenia wg FIDIC 

 Podstawy prawne roszczeń Wykonawcy [Roszczenia Wykonawcy o przedłużenie czasu – klauzula 8.4,I 
roszczenia o dodatkową zapłatę – klauzula 8.5]. 

I. Subklauzula 1.9. - Błędy w wymaganiach Zamawiającego/Opóźnienie rysunków lub instrukcji 

II. Subklauzula 4.24 - Wykopaliska 

III. Subklauzula 4.12 - Nieprzewidywalne Warunki Fizyczne 

IV. Subklauzula 13.7 - Korekty uwzględniające zmiany prawne 

V. Subklauzula  13.8 - Korekty uwzględniające zmiany kosztu 

VI. Subklauzula 17.4  - Następstwa ryzyka zamawiającego  

VII. Subklauzula 19.4 - Następstwa siły wyższej 

 Forma powiadomienia: roszczenia pełne, przejściowe i ostateczne 

 Skutki nie dochowania terminów 

 Przedawnienie roszczeń wg KC 

 Tendencje w orzecznictwie związane z wymaganiem zachowania 28 dni na złożenie roszczenia 

 Proces rozstrzygania roszczeń i sporów zgodnie z FIDIC 

 Często występujące problemy i spory związane z „powiadomieniem o roszczeniu” w ramach Subklauzuli 
20.1 (Tendencje w orzecznictwie) 

 Faktyczne problemy dotyczące rozstrzygania roszczeń i sporów 
 

3. Rozwiązywanie sporów 

 Wezwanie do polubownego załatwienia sprawy 

 Zaskarżenia do sądu w sprawie typowych naruszeń postanowień prawa (Ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych, KC), ze szczególnym uwzględnieniem następujących postanowień: 
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- Art. 58. 

§ 1. Czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba, że 

właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności 

prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy. 

- Art. 65. 

§ 1. Oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których 

złożone zostało, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje. 

§ 2. W umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej 

dosłownym brzmieniu. 

- Art. 94.  

Warunek niemożliwy, jak również warunek przeciwny ustawie lub zasadom współżycia społecznego pociąga za 

sobą nieważność czynności prawnej, gdy jest zawieszający; uważa się za niezastrzeżony, gdy jest rozwiązujący. 

- Art. 354 

§ 1. Dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający 

jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie 

ustalone zwyczaje - także w sposób odpowiadający tym zwyczajom. 

§ 2. W taki sam sposób powinien współdziałać przy wykonaniu zobowiązania wierzyciel 

- Art. 357. 

Jeżeli dłużnik jest zobowiązany do świadczenia rzeczy oznaczonych tylko, co do gatunku, a jakość rzeczy nie jest 

oznaczona przez właściwe przepisy lub przez czynność prawną ani nie wynika  

z okoliczności, dłużnik powinien świadczyć rzeczy średniej, jakości. 

- Art. 357[1]. 

Jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone 

z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy 

zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, 

oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy. 

Rozwiązując umowę sąd może w miarę potrzeby orzec o rozliczeniach stron, kierując się zasadami określonymi 

w zdaniu poprzedzającym. 

- Art. 387. 

§ 1 Umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna. 
§ 2. Strona, która w chwili zawarcia umowy wiedziała o niemożliwości świadczenia, a drugiej strony z 
błędu nie wyprowadziła, obowiązana jest do naprawienia szkody, którą druga strona poniosła przez to, że 
zawarła umowę nie wiedząc o niemożliwości świadczenia. 

- Art. 642. 

§ 1. W braku odmiennej umowy przyjmującemu zamówienie należy się wynagrodzenie w chwili 

oddania dzieła. 

§ 2. Jeżeli dzieło ma być oddawane częściami, a wynagrodzenie zostało obliczone za każdą część 

z osobna, wynagrodzenie należy się z chwilą spełnienia każdego ze świadczeń częściowych. 

- Art. 643. 

Zamawiający obowiązany jest odebrać dzieło, które przyjmujący zamówienie wydaje mu zgodnie ze swym 

zobowiązaniem. 

-  Art. 487. 

§ 2. Umowa jest wzajemna, gdy obie strony zobowiązują się w taki sposób, że świadczenie jednej z nich 

ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej 

- Art. 6471. 

§ 1. W umowie o roboty budowlane, o której mowa w art. 647, zawartej między inwestorem 

a wykonawcą (generalnym wykonawcą), strony ustalają zakres robót, które wykonawca będzie wykonywał 

osobiście lub za pomocą podwykonawców. 

- Art. 651. 

Jeżeli dostarczona przez inwestora dokumentacja, teren budowy, maszyny lub urządzenia nie nadają się do 

prawidłowego wykonania robót albo, jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu 

wykonaniu robót, wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym inwestora. 

- Art. 640.  

Współdziałanie w wykonaniu dzieła:, „Jeżeli do wykonania dzieła potrzebne jest współdziałanie zamawiającego 
a tego współdziałania brak, przyjmujący zamówienie może wyznaczyć zamawiającemu odpowiedni termin z 
zagrożeniem, iż po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od 
umowy 


