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STOWARZYSZENIE KOSZTORYSANTÓW 
BUDOWLANYCH 

00-023 WARSZAWA, ul. Widok 5/7/9 
e-mail: biuro@kosztorysowanie.pl 

www.kosztorysowanie.pl 
tel./fax: 22 826 15 67 

__________________________________________________________________________________ 

BIULETYN INFORMACYJNY nr 1/2014 

NASZE WYDARZENIA: 

I. W dniu 20.03.2014 r.  w Warszawie odbyło się WALNE ZGROMADZENIE 
SPRAWOZDAWCZE DELEGATÓW I CZŁONKÓW SKB. Obrady 
rozpoczęły się o godzinie 11.00 

Obrady otworzyła Prezes SKB kol.Balbina Kacprzyk. Odczytała list gratulacyjny z 
życzeniami owocnych obrad od Honorowego Prezesa SKB dr inż. Olgierda 
Sielewicza. Delegaci minutą ciszy uczcili pamięć kol.Honoraty Czachor. 
Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia wybrano jednogłośnie Hannę Pokulniewicz, 
a sekretarzem protokolantem kol.Monikę Ucińską. 
 
Przedstawione zostało sprawozdanie z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej za 
2013 rok. 

 
Przyjęto nast ępujące uchwały: 

• Uchwała nr 1/2013 Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków 
Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych z dnia 20 marca 2014 r.  
w sprawie przyjęcia sprawozdania  Zarządu SKB z działalności w okresie 
sprawozdawczym. 

 
• Uchwała nr 2/2013 Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków 

Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych z dnia 20 marca 2014 r.  
w sprawie przyjęcia sprawozdania  Komisji Rewizyjnej SKB z działalności  
w okresie sprawozdawczym. 

 
• Uchwała nr 3/2013 Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków 

Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych z dnia 20 marca 2014 r.  
w sprawie przyjęcia sprawozdania Koleżeńskiego Sądu Honorowego SKB z 
działalności w okresie sprawozdawczym. 

 
• Uchwała nr 4/2013 Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków 

Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych z dnia 20 marca 2014r.  
w sprawie przeznaczenia zysku z roku 2013. 
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• Uchwała nr 5/2013 Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków 
Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych z dnia 20 marca 2014r.  
w sprawie udzielenia pokwitowania za  działalność w okresie 
sprawozdawczym członkom Zarządu SKB . 

• Uchwała nr 6/2013 Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków 
Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych z dnia 20 marca 2014 r.  
w sprawie udzielenia pokwitowania za  działalność w okresie 
sprawozdawczym członkom Komisji Rewizyjnej SKB . 

 
• Uchwała nr 7/2013 Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków 

Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych z dnia 20 marca 2014 r.  
w sprawie przyjęcia kierunków i programu działania Stowarzyszenia w 2014 r. 

 
• Uchwała nr 8/2013 Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków 

Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych z dnia 20 marca 2014 r.  
w sprawie zatwierdzenia planu Wydatków Stowarzyszenia w 2014 r. 

 
• Uchwała nr 9/2013 Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków 

Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych z dnia 20 marca 2014 r.  
w sprawie upoważnień dla Zarządu SKB do opracowania list członków 
Stowarzyszenia, którzy zostaną odznaczeni na uroczystościach 20-lecia 
Srebrną i Złotą Odznaką „Za zasługi dla SKB” . 

 

II. W dniach 20 i 21 marca 2014 r. w Warszawie w hotelu Lord odbyła się 
konferencja szkoleniowa Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych: 
„KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W POLSCE I NA 
ŚWIECIE”,  
patronat medialny: „Builder”, „Buduj z Głową”, „Budownictwo i Prawo”. 

Uczestnikami konferencji byli przede wszystkim członkowie SKB. 

Obrady otworzyła kol. Balbina Kacprzyk – Prezes Stowarzyszenia Kosztorysantów 
Budowlanych.  

Przewodniczącym I sesji w pierwszym dniu konferencji był kol. Andrzej Warwas. 

I referat  wygłosiła mgr inż. Balbina Kacprzyk – „Wybrane zagadnienia 
kosztorysowania inwestycji w Stanach Zjednoczonych”. Przybliżyła proces 
inwestycyjny ze zwróceniem szczególnej uwagi na procesy kosztorysowania, 
widziane z punktu widzenia inwestora, jak i wykonawcy. Przedstawiona została 
klasyfikacja robót budowlanych, rodzaje klasyfikacji, ich rozwój i zastosowanie. 
Okazało się, że wiele elementów procesu kosztorysowania w USA jest podobnych do 
ich polskich odpowiedników. 

II referat  przygotował mgr inż. Stanisław Moryc – „BIM – nowoczesna technologia w 
projektowaniu i kosztorysowaniu”. BIM – Building Information Modeling – cyfrowa 
reprezentacja obrazu obiektu budowlanego wraz z określeniem jego funkcjonalności i 
technologii wykonania. Narzędzie niezwykle pomocne przy projektowaniu, a 
następnie kalkulowaniu kosztów inwestycji. Możliwość monitorowania inwestycji od 
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momentu koncepcji architektonicznej, poprzez projekt i realizację wraz z późniejszą 
eksploatacją. 

III referat  opracował mgr inż. Krzysztof Busłowicz – „Zagadnienia kosztorysowania 
niemieckiego w kontekście zastosowania w naszych metodach kosztorysowania”. 
Referent wykorzystał swoje doświadczenia w pracy zawodowej na rynku niemieckim 
sprzed ok. 20 lat. Przedstawiono trudności kalkulowania kosztów na podstawie 
dostarczonych przez inwestora materiałów dotyczących inwestycji oraz sposoby ich 
rozwiązywania. 

Poza referatami przestawiono krótką prezentację firmy ORGBUD-SERWIS: 
„Szacunek kosztów inwestycji metodą wskaźnikową w naszych metodach 
kosztorysowania” 

Po zakończonych obradach uczestnicy wzięli udział w uroczystej kolacji koleżeńskiej 
w hotelu Lord. 

Przewodniczącą II sesji drugiego dnia konferencji była kol. Balbina Kacprzyk 

I referat  przygotował mgr inż. Mirosław Żyznowski – „ Kosztorysowanie robót 
budowlanych w Niemczech – wybrane aspekty” . Niezwykle interesujący referat 
pokazujący w warunkach teraźniejszych sposób prowadzenia każdego procesu 
budowlanego – wymagania, przepisy, procedury. Przedstawienie poszczególnych 
zagadnień wzbudziło ożywioną dyskusję zarówno na sali, jak i w kuluarach. 
Chciałoby się by tak uporządkowane dokumenty obowiązywały w Polsce, o ile łatwiej 
byłoby kosztorysantowi funkcjonować w procesie budowlanym.  

II referat  wygłosił mgr inż. Marcin Woźny – „Ofertowanie robót budowlanych na rynku 
niemieckim”. Było to praktyczne omówienie problemów kosztorysowych na rynku 
niemieckim w ramach prac wykonawczych prowadzonych przez firmę Imtech, w 
której referent pracuje. 

III referat  opracował mgr inż. Dariusz Rajczyk – „Kosztorysowanie i ofertowanie 
robót budowlanych w Chinach i Mongolii” – referent podzielił się z uczestnikami 
konferencji informacjami w zakresie kosztorysowania jakie zebrał w czasie podróży 
po krajach Dalekiego Wschodu. Okazało się, że Chiny to region, w którym obecnie 
realizowana jest największa ilość inwestycji. Znacznie upraszcza się procesy 
budowlane w zakresie administracyjnym oraz sprawniej przygotowuje się proces 
ofertowania i wyceny inwestycji. Niestety, bardzo widoczne jest na budowach 
nieprzestrzeganie zasad BHP. 

Poza referatami krótką prezentacje przedstawiła firma PROMOCJA. Referent skupił 
się na wykorzystaniu oprogramowania i wydawnictw pomocnych przy metodach 
kosztorysowania inwestycji w Polsce oraz możliwościach kalkulacji kosztorysowej 
inwestycji prowadzonych poza granicami naszego kraju.   

Dyskusja wokół tematów prezentowanych na konferencji podczas obrad i w 
kuluarach przekonuje, że warto śledzić jak przebiegają kalkulacje kosztów za 
granicą, być może warto niektóre z nich zastosować przy opracowaniu kosztorysów 
w Polsce. 
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Bardziej szczegółowe sprawozdanie z treści referatów jest zamieszczone na stronie 
internetowej naszego Stowarzyszenia. 

Zachęcamy do zapoznania się z nim, wiele z poruszanych zagadnień i rozwiązań 
chciałoby się zastosować przy opracowywaniu naszych kalkulacji kosztorysowych. 

Zapraszamy naszych członków do udziału w warsztatach szkoleniowych  Szczyrku 
organizowanych przez poszczególne oddziały SKB.  

III Poni żej prezentujemy Przedruk ze strony internetowej UZP : www.uzp.gov.pl, 
Informator UZP nr 2-3/2014, Rozdział: Prawo Europej skie. 

Nowe dyrektywy w sprawie zamówie ń publicznych i koncesji  przyj ęte przez 
Parlament Europejski i Rad ę 

Parlament Europejski, w dniu 15 stycznia 2014 roku, oraz Rada, w dniu 11 lutego 
2014 roku, przyjęły pakiet trzech dyrektyw:  

- dyrektywę w sprawie zamówień publicznych zastępującą obecną dyrektywę 
2004/18/WE,  

- dyrektywę w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach 
gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych zastępującą 
dyrektywę 2004/17/WE oraz  

- dyrektywę w sprawie udzielania koncesji.  

Wprowadzenie nowych, zmodernizowanych dyrektyw w sprawie zamówień 
publicznych wyniknęło z konieczności zrewidowania i unowocześnienia 
obowiązującego prawodawstwa dotyczącego zamówień publicznych, w celu 
lepszego dopasowania przepisów pod kątem zmieniającej się sytuacji politycznej, 
społecznej i gospodarczej.  

Nowe regulacje zostały opracowane z uwzględnieniem tzw. „podej ścia opartego na 
narzędziach” . Oznacza to, że głównym zamierzeniem projektodawcy było 
udostępnienie instytucjom i podmiotom zamawiającym możliwie szerokiej gamy 
narzędzi pozwalających im w sposób optymalny zorganizować proces udzielania 
zamówienia. Konsekwencją takiego podejścia jest fakt, że większość przepisów 
zawartych w nowych dyrektywach będzie obowi ązkowa  do wdrożenia do krajowych 
regulacji.  

Wprowadzone zmiany przede wszystkim upraszczaj ą i przyspieszaj ą proces 
udzielania zamówień publicznych przewidując w szczególności obowiązkowe 
przejście na komunikację elektroniczną między wykonawcą i zamawiającym, krótsze 
niż dotychczas terminy składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu i ofert oraz regulując w szerszym niż dotychczas zakresie wstępne 
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konsultacje rynkowe (znane wcześniej jako tzw. dialog techniczny), a także takie 
narzędzia jak katalogi elektroniczne. Ułatwiają również skorzystanie z procedury 
dialogu konkurencyjnego i procedury konkurencyjnej z negocjacjami (obecne 
negocjacje z ogłoszeniem).  

Nowe przepisy ułatwiają także ubieganie się o zamówienia publiczne, przede 
wszystkim poprzez zmniejszenie wymagań stawianych wykonawcom w zakresie 
dokumentacji oraz ograniczenie maksymalnego poziomu wymagań w odniesieniu do 
zdolności ekonomicznej i finansowej wykonawców, nakładając jednakże większy 
zakres obowiązków w zakresie weryfikacji sytuacji podmiotowej wykonawców na 
instytucje zamawiające. W szerszym niż dotychczas wymiarze ma również być 
wykorzystywana baza e-Certis.  

Jednocześnie przepisy nowych dyrektyw doprecyzowują - w ślad za orzecznictwem 
Trybunału Sprawiedliwości UE - szereg zagadnień, które dotychczas budziły 
wątpliwości w praktyce, na przykład: wykluczenie wykonawcy winnego niewykonania 
lub nienależytego wykonania umowy czy ograniczenie możliwości powoływania się 
na zdolność podmiotów trzecich w przypadku kluczowych elementów zamówienia.  

Ponadto, nowe przepisy kodyfikują zasady powierzania zadań i zawierania umów w 
ramach współpracy publiczno-publicznej, w tym zamówień udzielanych podmiotom 
zależnym (powiązanym) (tzw. zamówienia typu in-house).  

Dyrektywy zrywają także z dotychczasową typologią kryteriów oceny ofert 
przewidzianą na gruncie obecnie obowiązujących przepisów: najniższej ceny oraz 
oferty najkorzystniejszej ekonomicznie. Zgodnie z nowymi regulacjami instytucje 
zamawiające mają udzielać zamówienia na podstawie oferty najkorzystniejszej 
ekonomicznie z punktu widzenia zamawiającego. Oferta najkorzystniejsza 
ekonomicznie może natomiast obejmować najlepszą relację jakości do ceny, którą 
ocenia się na podstawie kryteriów obejmujących aspekty jakościowe, ekologiczne lub 
społeczne związane z przedmiotem zamówienia. Może też być określana na 
podstawie ceny lub kosztu (z wykorzystaniem podejścia opartego na efektywności 
kosztowej, takiego jak koszt cyklu życia). Oznacza to, że cena nadal będzie mogła 
być jedynym kryterium oceny oferty. Nowe regulacje unijne umożliwiają jednak 
położenie większego nacisku na jakość towarów czy też zamawianych usług i koszty 
ponoszone przez zamawiającego w trakcie całego cyklu korzystania z przedmiotu 
zamówienia. Jednocześnie upoważniają państwa członkowskie do ograniczenia 
możliwości stosowania najniższej ceny jako jedynego kryterium udzielenia 
zamówienia.  

Przepisy dyrektyw promują ponadto rozwiązania innowacyjne, wprowadzając m.in. 
szczególny rodzaj współpracy zamawiającego z wykonawcami pn. partnerstwo 
innowacyjne.  

W nowych dyrektywach znalazły się również rozwiązania, które już obecnie 
funkcjonują w polskim systemie zamówień publicznych oraz takie, które były 
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postulowane przez Polskę w toku negocjacji. Dla przykładu należy wskazać 
wprowadzenie do dyrektyw wymogu, aby podmiot, na którego doświadczenie i 
wiedzę powołuje się wykonawca, brał udział w wykonaniu zamówienia czy 
wprowadzenie do dyrektywy sektorowej procedury dialogu konkurencyjnego, o które 
zabiegała Polska, a także wprowadzenie w dyrektywach możliwości dokonywania 
płatności bezpośrednio na rzecz podwykonawców, która już istnieje w ustawie Prawo 
zamówień publicznych.  

1. Nowa dyrektywa w sprawie zamówie ń publicznych  

Nowa dyrektywa zawiera w ogromnej większości przepisy obligatoryjne, 
pozostawiając w tym względzie niewielkie pole do manewru dla wdrażających je 
państw członkowskich. Spora część fakultatywnych do tej pory przepisów, ujętych w 
dyrektywie 2004/18/WE, stała się obligatoryjna.  

Nowa dyrektywa nakłada na państwa członkowskie obowiązki m.in. w zakresie 
monitorowania .  

Przewiduje uelastycznienie procedur udzielania zamówie ń (weryfikacja 
kwalifikacji wykonawcy w oparciu o dokumenty, które ma pozyskać sam 
zamawiający, jednolity dokument zamówienia itp.) nie wprowadza natomiast 
zasadniczych zmian w zakresie dostępnych procedur zamówień publicznych: 
nowością jest partnerstwo innowacyjne , zmianie uległa procedura negocjacyjna z 
ogłoszeniem, która stała się, jako nowa procedura konkurencyjna z negocjacjami , 
łatwiej dostępna dla zamawiających. W szerszym niż dotychczas zakresie będzie 
mógł także być wykorzystywany dialog konkurencyjny.  

Zmian dokonano w zakresie systemu zakupów dynamicznych  (uproszczenie) oraz 
w umowach ramowych . Uszczegółowiono regulacje, zawarte dotychczas jedynie w 
preambule do dyrektywy 2004/18/WE, w zakresie katalogów elektronicznych . 
Istotne zmiany dotyczą wykorzystania narzędzi elektronicznych, jak również w 
zakresie kwalifikacji wykonawców (zwłaszcza przesłanki wykluczenia) oraz kryteriów 
udzielenia zamówienia. Nowością są ponadto przepisy dotyczące tzw. jednolitego 
europejskiego dokumentu zamówienia.  

W zakresie polegania na zdolno ści innych podmiotów  (tego rodzaju możliwość 
dotyczy sytuacji ekonomicznej i finansowej, jak również zdolności technicznej i 
zawodowej) zasady powoływania się na podmioty trzecie nie odbiegają od 
dotychczas stosowanych. Warto tylko zwrócić uwagę na to, że w przypadku kryteriów 
dotyczących wykształcenia i kwalifikacji zawodowych lub dotyczących doświadczenia 
zawodowego wykonawcy mogą polegać na zdolności innych podmiotów tylko wtedy, 
gdy te podmioty będą realizować roboty budowlane lub usługi, do których ich 
zdolności są potrzebne. W przypadku zamówień na roboty budowlane, zamówień na 
usługi oraz prac związanych z rozmieszczeniem lub instalacją w ramach zamówienia 
na dostawy, instytucje zamawiające mogą wymagać, aby określone kluczowe 
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zadania były wykonywane bezpośrednio przez samego oferenta lub, w przypadku 
oferty złożonej przez grupę wykonawców, przez uczestnika tej grupy.  

Dyrektywa zawiera nowe, bardziej szczegółowe przepisy dotyczące 
podwykonawstwa . Reguluje kwestie przestrzegania przez podwykonawców 
obowiązków określonych w art. 18 ust. 2, bezpośrednich płatności na rzecz 
podwykonawców (fakultatywne dla państw członkowskich), przekazywania 
określonych informacji zamawiającym w zakresie podwykonawców, a także 
sprawdzania, czy nie zachodzą w stosunku do nich przesłanki wykluczenia.  

Termin implementacji dyrektywy  do porządków prawnych państw członkowskich 
UE upływa zasadniczo w ciągu 24 miesięcy od jej wejścia w życie.  

W ciągu 54 miesięcy od wejścia w życie dyrektywy państwa członkowskie mają 
obowiązek zapewnić stosowanie środków komunikacji elektronicznej w 
zamówieniach publicznych; wymóg ten, w przypadku tzw. centralnych jednostek 
zakupowych zaczyna obowiązywać w ciągu 36 miesięcy od wejścia w życie 
dyrektywy. W ciągu 48 miesięcy od wejścia w życie dyrektywy powinny być wdrożone 
przepisy dotyczące tzw. jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (art. 59 
ust. 2).  

Do upływu 54 miesięcy od wejścia państwa członkowskie mogą odroczyć:  

- stosowanie art. 59 ust. 5 (odnajdywanie przez samych zamawiających informacji o 
wykonawcach w bezpłatnych krajowych bazach danych) oraz  

- art. 61 ust. 2 (korzystanie przez zamawiających z e - Certis).  

2. Nowa dyrektywa w sprawie udzielania zamówie ń przez podmioty działaj ące 
w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transpor tu i usług pocztowych  

Dyrektywa sektorowa w dużej części powtarza regulacje zawarte w dyrektywie 
klasycznej, zatem przepisy, co do których państwa członkowskie mają częściową lub 
całkowitą swobodę uznania, czy i w jakim zakresie implementować je do prawa 
krajowego, w dużej mierze pokrywają się z przepisami dyrektywy klasycznej.  

Zamówieniami objętymi dyrektywą są zamówienia na dostawy, roboty budowlane lub 
usługi, jeżeli są przeznaczone na potrzeby wykonywania danej działalności 
sektorowej.  

Nowością jest możliwość zastosowania dialogu konkurencyjnego  w sektorowych 
zamówieniach (na skutek zabiegów Polski). Przy czym zastosowanie dialogu 
konkurencyjnego w zamówieniach sektorowych (w odróżnieniu od zamówień 
klasycznych) nie jest uzależnione od wystąpienia określonych przesłanek.  

Różnice pomiędzy nową dyrektywą klasyczną a nową dyrektywą sektorową dotyczą 
konkurencyjnej procedury negocjacyjnej . W dyrektywie klasycznej procedura ta 
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nazywa się procedur ą konkurencyjn ą z negocjacjami,  a w sektorowej procedur ą 
negocjacyjn ą z uprzednim zaproszeniem do ubiegania si ę o zamówienie .  

Terminy implementacji nowej dyrektywy sektorowej  pokrywają się z terminami 
implementacji nowej dyrektywy klasycznej.  

3. Nowa dyrektywa w sprawie udzielania koncesji  

Dyrektywa koncesyjna jest mniej obszerna niż nowa dyrektywa klasyczna, zawiera 
szereg rozwiązań identycznych lub analogicznych do przepisów zawartych w 
dyrektywie klasycznej (ale także sektorowej, w zakresie w jakim dotyczy podmiotów 
prowadzących tzw. działalność sektorową).  

Dyrektywa koncesyjna częściowo powtarza zapisy, które znalazły się w dyrektywie 
klasycznej oraz sektorowej, z tego względu niektóre z powyższych przepisów, 
nieobligatoryjnych lub częściowo pozostawiających wybór co do zakresu 
implementacji państwom członkowskim, będą znajdowały zastosowanie także w 
przypadku dyrektywy koncesyjnej. Jednakże - z drugiej strony - z uwagi na fakt, że 
dyrektywa koncesyjna w założeniu ma ustanawiać bardziej liberalny reżim niż 
pozostałe dwie dyrektywy, niektóre z przepisów, które znalazły się w tych 
dyrektywach, nie mają swoich odpowiedników w dyrektywie koncesyjnej.  

Dyrektywa ustanawia przepisy dotyczące procedur udzielania przez instytucje 
zamawiające i podmioty zamawiające zamówień w drodze koncesji, których 
szacunkowa wartość wynosi co najmniej 5 mln euro. Z art. 1 ust. 2 wynika, że 
zakresem dyrektywy są objęte zarówno koncesje na roboty budowlane, jak i usługi.  

Termin implementacji dyrektywy koncesyjnej  do porządków prawnych państw 
członkowskich UE upływa w ciągu 24 miesięcy od jej wejścia w życie.  

Link do strony internetowej Rady Unii Europejskiej zawierającej informację prasową 
na temat przyjęcia przez Radę nowych dyrektyw dotyczących zamówień publicznych, 
na której można znaleźć także teksty przyjętych dyrektyw w angielskich wersjach 
językowych:  
http://www.consilium.europa.eu/ucdocs/cms_Data/docs/pressdata/en/intm/140975.pd
f  

W chwili obecnej teksty nowych dyrektyw w języku polskim są dostępne tylko w 
brzmieniu zatwierdzonym przez Parlament Europejski w dniu 15 stycznia br.  

Za zgodą wydawcy: OŚRODEK KOSZTORYSOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
WACETOB prezentujemy uzupełnienie informacji UZP opublikowane w „Ceny, 
Zamawianie i Kosztorysowanie Robót Budowlanych" Zeszyt Nr 5/2014 
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Uzupełnienie informacji UZP – mgr in ż.Balbina Kacprzyk  

W ostatnim czasie w branżowej prasie i podczas kilku konferencji omawiano proces 
projektowania z wykorzystaniem technologii BIM podkreślając, że BIM będzie 
obowiązkowy od 2016 r. w związku z przyszłym wdrożeniem w Polsce dyrektyw. 
Można dostrzec, że takie są oczekiwania wielu zainteresowanych grup: producentów 
oprogramowania CAD i kosztorysowego, a także projektantów. Prześledźmy zatem, 
jakie zapisy w Dyrektywie są szczególnie istotne dla robót budowlanych, w tym m.in. 
oczekiwania co do stosowania technologii BIM. BIM – Building Information Modelling 
– Modelowanie Informacji o Obiektach Budowlanych, a może Informatyczny Model 
Obiektu Budowlanego czy też Budowlane Informatyczne Modelowanie, jeszcze nie 
wypracowano krótkiego i jednoznacznego tłumaczenia. 

Poniżej kilka najistotniejszych zmian i nowości w dyrektywie klasycznej. 

Jedną z nich jest obowiązkowe korzystanie ze środków komunikacji elektronicznej, 
które mają w znacznym stopniu ułatwić publikację informacji dotyczących zamówień, 
mogą też poprawić skuteczność i przejrzystość procesu udzielania zamówień. 
Według Dyrektywy środki te powinny stać się standardowymi środkami komunikacji i 
wymiany informacji w postępowaniach o udzielanie zamówień, ponieważ znacząco 
zwiększają możliwości udziału wykonawców w postępowaniach o udzielanie 
zamówień na całym rynku wewnętrznym. W tym celu przekazywanie ogłoszeń w 
formie elektronicznej, elektroniczna dostępność dokumentów zamówienia oraz – po 
30-miesięcznym okresie przejściowym – w pełni elektroniczna komunikacja 
oznaczająca komunikację za pomocą środków elektronicznych na wszystkich 
etapach postępowania, łącznie z przekazywaniem wniosków o dopuszczenie do 
udziału i w szczególności przekazywaniem ofert (elektroniczne składanie ofert), 
powinny być obowiązkowe.  

Na podstawie art. 22 państwa członkowskie mają zapewnić, że wszelka komunikacja 
i wymiana informacji odbywająca się na mocy Dyrektywy, w szczególności 
elektroniczne składanie ofert, przeprowadzane będą z wykorzystaniem 
elektronicznych środków komunikacji, zaś w odniesieniu do zamówie ń 
publicznych na roboty budowlane i konkursów (ust. 4)  państwa członkowskie 
mogą wymagać zastosowania szczególnych narzędzi elektronicznych, takich jak 
narzędzia elektronicznego modelowania danych budowlanych  (building 
information electronic modelling) lub podobne. W takich przypadkach instytucje 
zamawiające muszą zaoferować alternatywne środki dostępu zgodnie z ust. 5 
(wymaganie zastosowania narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnie dostępne, pod 
warunkiem, że instytucje te oferują alternatywne środki dostępu do czasu, gdy takie 
narzędzia staną się ogólnie dostępne). 

Zgodnie z art. 53 Zamawiający zapewnia za pomocą środków elektronicznych 
nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do dokumentów zamówienia, 
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od daty publikacji ogłoszenia, zgodnie z art. 51, lub od daty wysłania zaproszenia do 
potwierdzenia zainteresowania. W tekście ogłoszenia lub zaproszenia do 
potwierdzenia zainteresowania podaje się adres strony internetowej, na której 
dostępne są dokumenty zamówienia. 

Według Dyrektywy, państwa członkowskie mogą postanowić, że instytucje 
zamawiające nie mogą stosować wyłącznie ceny lub wyłącznie kosztu jako jedynego 
kryterium udzielenia zamówienia, lub ograniczyć ich zastosowanie do określonych 
kategorii instytucji zamawiających lub określonych rodzajów zamówień.  

Zamawiający winien udzielać zamówienia wybierając ofertę najkorzystniejszą 
ekonomicznie z punktu widzenia instytucji zamawiającej określając na podstawie 
ceny lub kosztu, z wykorzystaniem podejścia opartego na efektywności kosztowej, 
takiego jak rachunek kosztów cyklu życia (art. 68); może ona obejmować najlepszą 
relację jakości do ceny, którą szacuje się na podstawie kryteriów obejmujących 
aspekty jakościowe, środowiskowe lub społeczne związane z przedmiotem danego 
zamówienia publicznego. (art. 67) 

„Cykl życia” (art.2) oznacza wszystkie kolejne lub powiązane ze sobą etapy, w tym 
działania badawczo-rozwojowe, które należy wykonać, produkcję, obrót i jego 
warunki, transport, użytkowanie i utrzymanie, w całym okresie istnienia produktu lub 
obiektu budowlanego lub świadczenia usługi, od nabycia surowca lub wytworzenia 
zasobów po wywóz, usunięcie i zakończenie obsługi lub użytkowania.  

Zgodnie z art. 68, rachunek kosztów cyklu życia  obiektu obejmuje: koszty 
związane z nabyciem, koszty użytkowania (np. zużycie energii), koszty utrzymania 
oraz koszty wycofania z eksploatacji (koszty rozbiórki i recyklingu). 

Zgodnie z art. 69 Dyrektywy klasycznej, zamawiający jest obowiązany wymagać od 
wykonawców wyjaśnień dotyczących ceny lub kosztów zaproponowanych w ofercie, 
jeżeli oferta wydaje się  rażąco niska w stosunku do porównywalnych robót 
budowlanych, dostaw lub usług. Wyjaśnienia mogą w szczególności dotyczyć: 

- ekonomiczności procesu produkcyjnego, świadczonych usług lub danej metody 
budowy, 

- wybranych rozwiązań technicznych lub dostępnych dla oferenta wyjątkowo 
korzystnych warunków dostawy produktów lub usług, bądź realizacji obiektu 
budowlanego, 

- oryginalności obiektu budowlanego, dostaw lub usług proponowanych przez 
oferenta, 

- zgodności z obowiązkami, o których mowa w artykule 18 ust. 2 Dyrektywy 
(przestrzegania prawa ochrony środowiska, prawa socjalnego i praw ustanowionych  
w przepisach unijnych, krajowych, układach zbiorowych), 
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- zgodności z obowiązkami, o których mowa w artykule 71 Dyrektywy (uprawnienia 
zamawiającego do żądania od oferenta, aby wskazał on w swojej ofercie ewentualną 
część zamówienia, której wykonanie zamierza zlecić osobom trzecim w ramach 
podwykonawstwa, a także aby podał ewentualnych, proponowanych 
podwykonawców), 

- możliwości uzyskania przez oferenta pomocy państwa. 

To tylko wybrane zagadnienia nowego podejścia do zamówień publicznych, 
pozostaje śledzenie i współudział środowiska związanego z budownictwem nad 
pracami zaimplementowania przepisów dyrektywy w Polsce, w tym w szczególności 
dotyczących robót budowlanych. Już dzisiaj można uznać, że z Dyrektywy nie wynika 
obowiązek zastosowania cyfrowego modelowania danych o obiektach budowlanych, 
ale to nie oznacza, że mamy nie uczestniczyć w nowych trendach przebiegu procesu 
inwestycji. 

 

Redakcja: mgr inż.Małgorzata Jarlaczyk 

 

 


