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STOWARZYSZENIE KOSZTORYSANTÓW 
BUDOWLANYCH 

00-023 WARSZAWA, ul. Nowogrodzka 31 lok. 327 
e-mail: biuro@kosztorysowanie.pl 

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

__________________________________________________________________________________ 

BIULETYN INFORMACYJNY nr 2/2014 

NASZE WYDARZENIA: 

I.     W dniach 18-20.09 2014 r. odbyła się w Wałczu, w Centralnym Ośrodku Sportu 

- Ośrodku Przygotowań Olimpijskich – Bukowina, XIII Konferencja Naukowa na temat 
„Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych – Budownict wo Drogowe”  
poł ączona  z „XVI  Warsztatami Nadzoru Budowlanego” i E uropejskimi Dniami 
Dziedzictwa 2014 nt. ”Dziedzictwo – źródło to żsamości.  Poznaj swoj ą histori ę”  
pod patronatem Ministra Infrastruktury oraz Głównego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego, której organizatorami byli: 

- Komitet Remontów ZG PZITB przy Zarz ądzie Oddziału w Poznaniu 

- Zachodniopomorska Okr ęgowa Izba In żynierów Budownictwa w Szczecinie 

-    Wielkopolska Okr ęgowa Izba In żynierów Budownictwa w Poznaniu 

-    Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wa łczu 

-    Starostwo Powiatowe w Wałczu 

-    Gmina Wiejska Wałcz 

Konferencji patronował także: 

           Komitet Honorowy Konferencji Naukowej  w składzie: 

1. Paweł Ziemski – Z-ca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego 

2. Jerzy Gładysiak – Przewodniczący Zarządu Oddziału PZITB w Poznaniu                                               

3. Zygmunt Meyer – Przewodniczący R.O. Zachodniopomorskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa 

4. Włodzimierz Draber – Przewodniczący R.O. Wielkopolskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa 

5 Bogdan Wankiewicz – Starosta Wałecki 

6 Piotr Świderski – Wójt Gminy Wałcz 
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Na tej kilkudniowej imprezie nie zabrakło przedstawicieli branży kosztorysowej 
reprezentowanej licznie z racji lokalizacji konferencji w Wałczu, przez członków 
Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych – Oddział Poznań.  

Udział ponad 100 osób w konferencji, zainteresowanych również sesjami 
prowadzonymi przez kosztorysantów, świadczy o trafnym doborze tematów 
poruszających problematykę wycen w procesie inwestycyjnym.   

Pierwszego dnia, popołudniowa sesja plenarna pt. „Problemy kosztorysowania  
inwestycji budowlanych w Kodeksie urbanistyczno-budowlanym”, prowadzona była 
przez Prezes firmy ORGBUD-SERWIS i jednocześnie członka SKB,  
mgr inż. Renatę Niemczyk.  

 

Jako pierwszy wystąpił mgr inż. Maciej Sikorski z prelekcją pt. „Kodeks 
urbanistyczno-budowlany widziany oczami kosztorysanta budowlanego”. W swoim 
wystąpieniu położył nacisk na znaczenie wszelkich opracowań kosztorysowych 
w procesie inwestycyjnym i odpowiedzialną rolę kosztorysanta przy ich sporządzaniu. 
Zwrócił uwagę środowiska budowlanego na obszar zagadnień, którego znajomością 
muszą się legitymować kosztorysanci. Pomimo konieczności posiadania przez nich 
doskonałej wiedzy technicznej, znajomości technologii wykonawstwa i materiałów 
budowlanych, znajomości ekonomiki, w dalszym ciągu brak jest usankcjonowania tej 
grupy zawodowej w ustawie Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych, jak i w 
projekcie Kodeksu urbanistycznego – budowlanego. Ten fakt uniemożliwia 
ubezpieczenie kosztorysantów przez towarzystwa ubezpieczeniowe od popełnienia 
ewentualnych błędów przy wykonywaniu swojego zawodu. 
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W dalszej kolejności mgr inż. Zbigniew Augustyniak zaprezentował obecnym 
koncepcję programowo-przestrzenną w Kodeksie urbanistyczno-budowlanym, 

 

a następnie  rzeczoznawca kosztorysowy – członek Stowarzyszenia Kosztorysantów 
Budowlanych – Jarosław Wegner wystąpił z referatem pt. „Wstępna wskaźnikowa 
wycena kosztu inwestycji – błędy i zagrożenia” czyli jak właściwie kalkulować wydatki 
zaplanowane przez inwestora publicznego na inwestycję (na etapie wstępnym jej 
przygotowania) w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy oraz wskaźniki cenowe 
określane na podstawie danych rynkowych lub w przypadku ich braku w oparciu o 
informacje publikowane przez firmy prowadzące badania rynku budowlanego pod 
kątem cen i kosztów, m.in. przez ORGBUD-SERWIS. 
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W dalszej części wystąpienia omówił znaczenie założeń wyjściowych do 
kosztorysowania dla inwestora, projektanta i kosztorysanta  

 

 

Powyższe wystąpienia zainicjowały burzliwą dyskusję wśród słuchaczy na sali obrad. 
Głos zabierali nie tylko kosztorysanci ale również projektanci i przedstawiciele 
jednostek samorządowych i instytucji dysponującymi środkami publicznymi.  

Po przerwie obiadowej rozpoczęła się kolejna sesja plenarna pt „Problemy 
kosztorysowania inwestycji budowlanych w Polsce”, pod przewodnictwem mgr inż. 
Macieja Sikorskiego. W tej części konferencji wystąpili również członkowie SKB – 
Oddział Poznań, doświadczeni, długoletni praktycy w  branży kosztorysowej:    

Piotr Ratajczak - Sposób opisu przedmiotu zamówienia przez podawanie znaków  
towarowych,   
 
Stanisław Plesiński - Jak unikać błędnych zapisów w dokumentach przetargowych. 
Przykłady niewłaściwych zapisów w przedmiarach przyczyną błędów po stronie 
wykonawców,  
 
Longina Zandecka - Forma zapytania przetargowego uzależniona od przyjętej formy 
wynagrodzenia,  
 
Mirosław Remienica - Przyczyny rozbieżności wartości pomiędzy kosztorysem 
inwestorskim ,a ofertowym. 
 
Piotr Smółka - Znaczenie kosztorysów w rozliczeniach budowlanych.  
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Podsumowując, prelegenci przybliżyli uczestnikom konferencji zagadnienia 
dotyczące form dokumentacji projektowej będących podstawą opracowywania 
przedmiarów oraz sposobów opisu przedmiotu zamówienia przez podawanie znaków 
towarowych, jak również problematykę odpowiedzialności za błędy popełniane w 
przedmiarach i kosztorysach, a także  znaczenie założeń wyjściowych do 
kosztorysowania.         

Po wystąpieniu ostatniego wykładowcy nastąpiła prezentacja sponsorska firmy 
ORGBUD-SERWIS z Poznania. Przedstawiono walory programu kosztorysowego 
KOBRA, jak również popularne w środowisku kosztorysantów publikacje Serwisu 
Informacji Cenowych Budownictwa, w skład którego wchodzą kwartalniki z cenami 
czynników produkcji, cenami robót jednostkowych dla wszystkich branż, wskaźnikami 
nakładów na elementy, stany i obiekty budowlane.                                                                                                                            

Sądzić należy, że członkowie SKB – Oddział Poznań, poprzez aktywne uczestnictwo 
w konferencji  wnieśli znaczący wkład w promowanie Stowarzyszenia 

Kosztorysantów Budowlanych.   

 

Opracowanie:  kol. Renata Niemczyk 
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II.              W dniach 26-27 września 2014 r. w Hotelu Olimpia Lux w Szczyrku 
oddziały SKB w Bielsku-Białej, Krakowie i Gliwicach zorganizowały VII warsztaty 
kosztorysowe pt. „Rola Rzeczoznawcy i kosztorysanta w procesie 
budowlanym w świetle zmieniaj ących si ę przepisów i uwarunkowa ń na 
rynku pracy”   

 Warsztaty prowadzili: kol. Stanisław Moryc i kol. Ryszard Jakubiec, a referaty 
zostały wygłoszone przez koleżanki i kolegów z oddziałów: warszawskiego, 
bielskiego, gliwickiego, krakowskiego. 

REFERAT I – kol. Balbina Kacprzyk   
Rola Rzeczoznawcy kosztorysowego oraz kosztorysanta  w procesie 
budowlanym dzisiaj i w przyszło ści. 
     
 Prelegentka wspomniała o zawodzie kosztorysanta budowlanego, który 
umieszczony jest w Klasyfikacji Zawodów i Specjalności MPiPS pod kodem 
nr 311201. W zatwierdzonym w 2013 roku Krajowym Standardzie Kompetencji 
Zawodowych  dla Kosztorysanta Budowlanego opisany jest  zakres i poziom wiedzy 
oraz umiejętności i cechy psychofizyczne, które są konieczne do wykonania zadań  
zawodowych, zgodnie z wymogami podstawowych stanowisk pracy w zawodzie. W 
referacie  bardzo ciekawie  przedstawiono dane GUS-owskie z rynku pracy i 
wynagrodzeń dla kosztorysantów budowlanych. W tym kontekście przedstawiona 
została rola kosztorysanta - Rzeczoznawcy Kosztorysowego SKB, który posiada 
kwalifikacje do wykonywania ekspertyz i opinii z zakresu kosztorysowania, wyceny i 
rozliczenia robót budowlanych. Kosztorysant to ważne ogniwo w procesie 
inwestycyjnym, dlatego należy powinien być to kreatywny, dobrze przygotowany 
fachowiec i odpowiednio wynagradzany. Mimo, że obecnie nie najlepiej jest oceniana 
i doceniana praca kosztorysanta należy dążyć do zmiany wizerunku naszego zawodu 
poprzez m. in. dokształcanie i doskonalenie wiedzy. 
Przyszłość naszego  zawodu to: 
� Interdyscyplinarność zawodu 
� Zmiany wynikające z nowych narzędzi do projektowania 
� Idea BIM – cyfrowa informacja, odpowiednio zorganizowana, zawierająca 
wszystkie dane, które powstały w czasie projektowania, budowy i eksploatacji 
obiektu, tym również koszty. 
Kosztorysant budowlany to zawód, którego rola sukcesywnie wzrasta. 
 
REFERAT II – kol. Tomasz Pytkowski 
Publikowane ceny czynników produkcji RMS oraz asort ymentów robót, a ceny 
rynkowe. 
       
 Prelegent przedstawił publikacje cen czynników produkcji RMS oraz asortymentów 
robót w odniesieniu do cen rynkowych. Z uwagi na fakt, że w zeszłym roku na 
warsztatach omawiano wpływ stawki robocizny na ceny rynkowe - w tym roku główny 
nacisk został położony na ceny materiałów publikowanych w informatorach 
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cenowych, oczywiście w odniesieniu do cen rynkowych. Omówiono ostatnie zmiany 
w ustawie Prawo zamówień publicznych, a w szczególności nowe  funkcje 
kosztorysu inwestorskiego w odniesieniu do metod jego sporządzania i stosowania 
cen czynników RMS, oraz konsekwencji jakie mogą z tego wyniknąć. Następnie 
zostały przedstawione i omówione akademickie definicje cen rynkowych, które co 
kilkakrotnie podkreślano, są uzależnione od podaży i popytu. Na przykładzie 
informacji cenowych Sekocenbud-u przedstawiono równicę  
w cenach nabycia w stosunku do cen średnich oraz analizę przykładowych cen 
materiałów. Przedmiotowa analiza dotyczyła porównania cen ujętych  
w informatorach cenowych oraz cennikach detalicznych producentów  
w stosunku do rzeczywistych cen rynkowych nabycia materiałów. Podjęto również 
próbę zdefiniowania ceny rynkowej materiałów budowlanych.  
W trakcie burzliwej dyskusji omawiano ewentualne składniki tej definicji. Jak się 
okazało prawie każdy z uczestników warsztatów w odmienny sposób rozumiał nie 
tylko samo pojęcie ceny rynkowej, ale i pojęcia kosztów zakupu, loco budowa, etc. 
 

 
 
REFERAT III – kol. Włodzimierz Cichewicz i kol. Ryszard Jakubiec 
Formuła i zakres opinii opracowywanych przez Rzeczo znawców 
kosztorysowych. Skutki prawne wydanej opinii. 
      Pierwszy z prelegentów omówił zakres i formę opinii opracowywanych przez 
rzeczoznawców kosztorysowych. Drugi skupił się na skutkach prawnych 
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wydawanych opinii. Przedstawiono m.in. zagadnienia: kiedy potrzebny jest biegły 
sądowy i dla kogo wykonuje opinie; kto może wykonywać opinie pozasądowe 
(prywatne). Poruszono również problem jakości ekspertyz (opinii) sądowych w 
sprawach karnych, cywilnych i gospodarczych. Nie bez znaczenia jest treść przysięgi 
biegłego sądowego. Prelegenci wskazali problemy związane z rozliczeniem 
wykonanych prac kosztorysem powykonawczym na podstawie zawartych umów i 
praktycznych przykładów z życia wziętych. Pokazano przykład rozliczenia prac z 
wynagrodzeniem ryczałtowym w związku z zerwaną umową i koniecznością 
rozliczenia ich na tym etapie dla potrzeb sprawy sądowej. 
 
REFERAT IV – kol. Adam Hajda 
Kosztorysant w kontraktach „FIDIC”. Rozstrzygni ęcie sporów według 
warunków „FIDIC” z uwzgl ędnieniem roli kosztorysanta. 
      
 W referacie podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy w kontraktach 
realizowanych według Warunków Kontraktowych FIDIC potrzebny jest kosztorysant.  
Nie chodzi tu oczywiście o standardowe, sporadyczne zatrudnienie kosztorysanta do 
wyceny (kosztorysowania) robót dodatkowych i zamiennych. Kosztorysant, 
a właściwie Menadżer Kosztów może znaleźć zatrudnienie przy, dosyć specyficznym 
w Warunkach Kontraktowych FIDIC, comiesięcznym rozliczaniu wykonanych robót. 
Przedstawiono przykłady rozliczeń zarówno dla Kontraktów rozliczanych według 
powykonawczych obmiarów robót, jak i na bazie wynagrodzenia ryczałtowego. 
Podkreślenia wymaga tu fakt, że bardzo istotny wpływ na etap rozliczania 
wykonanych robót ma odpowiednie przygotowanie przez kosztorysanta – 
PRZEDMIARU ROBÓT do Kontraktu ze szczególnym uwzględnieniem zapisów 
klauzul 12, 13 i 14 Warunków Kontraktowych FIDIC. Drugim, bardzo dużym 
obszarem „do zagospodarowania” jest harmonogramowanie robót. Prawidłowe 
przygotowanie harmonogramu przez wykonawcę wymaga, posiadanej przez dobrych 
kosztorysantów, wiedzy o technologii wykonania robót budowlanych, znajomości 
normatywów pracy robotników i sprzętu oraz zużycia materiałów. Dobrze 
sporządzony przez wykonawcę i na bieżąco śledzony przez inżyniera harmonogram 
robót jest najistotniejszym elementem zarządzania kontraktem, pomaga unikać 
opóźnień w realizacji robót i analizować przyczyny powstałych opóźnień. Ciekawym 
zagadnieniem jest również rozstrzyganie sporów według warunków „FIDIC” 
z uwzględnieniem roli kosztorysanta. Zarówno Zamawiający, jak i Wykonawca mogą 
zgłaszać w trakcie realizacji kontraktu zarówno roszczenia wynikające z kontraktu, 
jak i z prawa obowiązującego w kraju realizacji kontraktu. Roszczenia 
Zamawiającego zgłaszane są w trybie subklauzuli 2.5 Warunków Kontraktu, zaś 
roszczenia Wykonawcy w trybie subklauzuli 20.1. Roszczenia Stron kontraktu 
rozstrzygane są przez Inżyniera. W przypadku, gdy Inżynier nie rozstrzygnie 
roszczenia w terminie opisanym w kontrakcie, lub którakolwiek ze stron nie zgodzi 
się z rozstrzygnięciem Inżyniera możemy mówić o sporze między Zamawiającym, a 
Wykonawcą. Warunki Kontraktowe FIDIC w pierwszej kolejności przewidują 
rozpatrzenie sporu przez Komisję Rozjemczą stałą lub powoływaną „ad hoc”. Jeżeli 
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Decyzja Komisji Rozjemczej nie zostanie uznana przez Zamawiającego i/lub 
Wykonawcę, spór rozstrzygany jest ostatecznie przez Sąd Arbitrażowy. Zarówno 
Rozjemcą, jak i Arbitrem może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność 
do czynności prawnych. Rozjemcą nie może być jednak czynny zawodowo sędzia 
państwowy. Osoba pełniąca obowiązki Rozjemcy musi być niezależna od Stron 
sporu i Inżyniera oraz zapewniać bezstronność działania. Kosztorysant, podobnie jak  
w przypadku postępowań przed sądami powszechnymi może być powołany do 
sporządzanie opinii bądź też do pełnienie funkcji biegłego, ale czy tylko? Każdy z nas 
może zostać Rozjemcą, czy też Arbitrem. Jedną z najistotniejszych przewag 
polubownego rozstrzygania sporów nad rozstrzyganiem ich przez sądy powszechne, 
jest to, że w skład instancji rozstrzygających spory można powołać fachowców, w 
tym Kosztorysantów, posiadających wiedzę niezbędną do rozstrzygnięcia sporu. 
Można dzięki temu uniknąć powoływania biegłych, a tym samym znacznie 
przyspieszyć postępowanie. 
 
REFERAT V – kol. Jerzy Łakomy 
Indywidualna kalkulacja ceny tworzona i wykorzystyw ana przez 
kosztorysantów 
      
 Prelegent skupił się na następujących zagadnieniach: 
1. Metodologiczne kryteria decydujące o stosowaniu kalkulacji indywidualnej zamiast 
powszechnie stosowanej metody szczegółowej opartej na katalogach zawierających 
nakłady rzeczowe: 
a) kalkulacja ceny jednostkowej wynika z  zestawienia przewidywanego do 
wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, czyli 
przedmiaru lub obmiaru robót. Roboty opisane są  
w dokumentacji projektowej lub księdze obmiarów, a nie w katalogach zawierających 
nakłady rzeczowe 
b) uzupełniającym dokumentem służącym do prawidłowej kalkulacji ceny są 
założenia wyjściowe do kosztorysowania zawierające dane nie wynikające z 
dokumentacji projektowej, a mające wpływ  na wysokość wartości lub ceny 
kosztorysowej 
2. Podstawowe przyczyny składające się na utrzymywanie sposobu kalkulacji cen 
robót budowlanych nie występujących w innych krajach: 
a) brak jednolitych klasyfikacji robót podstawowych z równoczesnym uwzględnieniem 
wyższego poziomu agregacji niż ten zawarty w katalogach z nakładami rzeczowymi 
b) publikowane informacje (notowania) cen, dostosowane głównie do 
kosztorysowania opartego na bazie katalogu zawierającym nakłady rzeczowe ( poza 
notowaniami cen materiałów) 
c) brak programów komputerowych pozwalających na opracowanie kosztorysu wg 
standardów światowych. 
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REFERAT VI – kol. Stanisław Rzegocki 
Sporządzanie wycen kosztorysowych prac remontowo- konserw atorskich na 
obiektach zabytkowych nieruchomych dla uzyskania do finansowania lub 
refundacji kosztów. 
     Prelegent przedstawił zasady przygotowania materiałów potrzebnych do 
uzyskania dofinansowania na roboty  remontowo – konserwatorskie. 
Z referatu wynika, że przy sporządzaniu wyceny prac konserwatorskich, czy też 
ustalaniu kwoty kwalifikowanej do dofinansowania należy dokonać pewnych ustaleń: 

1. Zapoznać się w pierwszej kolejności z technologią w jakiej będą wykonywane 
prace. 

2. Dostosować do tej technologii odpowiednie katalogi „Tymczasowy Zakładowy 
Katalog Norm Budowlano-Konserwatorskich” w robociźnie, a zużycie 
materiałów według norm podanych przez producenta lub dostawcę. 

3. Nie kierować się tylko opisem w dokumentacji konserwatorskiej, lecz tylko 
aktualną technologią ich wykonania. 

 
REFERAT VI – kol. Stanisław Moryc 
Nowe technologie informatyczne zwi ązane z kosztorysowaniem  
i rozliczeniem robót. 
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 Prelegent scharakteryzował proces powstawania inwestycji budowlanej, w 
technologii BIM, którą można stworzyć w wirtualnym świecie zaczynając od koncepcji 
aż do oddania jej w użytkowanie. 
 
 Dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do organizacji warsztatów i 
wygłosiły swoje referaty. Warsztaty w Szczyrku cieszą się bardzo dużym 
zainteresowaniem członków SKB. Za rok kolejne spotkanie, na które już dziś 
serdecznie zapraszamy. 

 
 
Opracowanie: kol. Ryszard Jakubiec, kol. Halina Łyżwińska 
 
 
III.               W dniach 9-10 października 2014 r. odbyła się doroczna, tym razem 
jubileuszowa 20-ta Konferencja naukowo- techniczna w Ciechocinku, której tematem 
była:  
„Prawidłowa wycena robót budowlanych w zamówieniach  publicznych – 
problemy, przykłady, narz ędzia wspomagaj ące” 
której jednym z Partnerów było Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych. 
 
W tym roku patronat honorowy objęli Pan Stanisław Żmijan Przewodniczący Komisji 
Infrastruktury Sejmu RP oraz Pani Izabela Jakubowska p.o. Prezes Urzędu 
Zamówień Publicznych. Organizatorowi, którym był Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-
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Organizacyjnych Budownictwa „Promocja”, wydawca baz cenowych SEKOCENBUD, 
udało się zaprosić do udziału w tej Konferencji ponad 100 przedstawicieli inwestorów, 
projektantów, wykonawców, jednostek samorządowych, prawników, praktyków i 
ekspertów procesów inwestycyjnych. 
 
W części oficjalnej w pierwszym dniu Konferencji nastąpiły powitania ze strony 
Organizatora, Patrona honorowego i Partnerów. W imieniu Organizatora Konferencji 
gości przywitała Redaktor Naczelna wydawnictw SEKOCENBUD mgr Mariola Gala-
de Vacqueret, oraz Prezes Zarządu OWEOB „Promocja” Sp. z o.o. mgr inż. Andrzej 
Górniecki. Następnie głos zabrała przedstawicielka Urzędu Zamówień Publicznych 
radca prawny Małgorzata Matecka, która w trakcie obrad przedstawiła obszerną 
prezentację o zmianach, jakie nastąpiły w Ustawie PzP z dnia 29 sierpnia 2014 r. W 
imieniu Partnerów Konferencji uczestników powitał dr Olgierd Sielewicz 
Przewodniczący Komitetu Ekonomiki PZITB. 
Sesję przedpołudniową poprowadził i jednocześnie zaprezentował pierwszy 
konferencyjny referat profesor Andrzej Borowicz  – uznany autorytet w dziedzinie 
zamówień publicznych i procesów inwestycyjnych w budownictwie. Autor przedstawił 
m. innymi dane wyliczone w oparciu o informacje pochodzące z Biuletynu zamówień 
publicznych, a dotyczące ilości i dynamiki zamówie ń w latach 2000-2014 w 
procesach inwestycyjno-budowlanych oraz intensywno ści konkurencji na tym 
rynku.  Ponadto szczegółowo zanalizował relacje ceny wybranych ofert do wartości 
przedmiotu zamówienia na roboty budowlane w podziale wg kodów CPV.  
 
Poruszone w trakcie tej wypowiedzi problemy wydają się godne uwagi i dalszej 
dyskusji środowiskowej. Nasuwa się pytanie o wagę i rol ę kosztorysu 
inwestorskiego , w szczególności w świetle znowelizowanej ustawy. Wydaje się, że 
może i powinien on zdecydowanie wzmocnić swoją pozycję w trakcie przygotowania i 
realizacji procesu inwestycyjnego. 
 
Z kolei omówione przez Małgorzat ę Mateck ą zmiany do Ustawy Pzp  wywołały 
wiele głosów z sali i gorącą dyskusję. Dotychczas obowiązująca Ustawa Pzp 
krytykowana była wielokrotnie i przez różne środowiska w szczególności za zapisy 
dotyczące rażąco niskiej ceny. Obecnie podjęta przez ustawodawcę próba 
naprawienia istniejących przepisów chyba nie do końca spełniła oczekiwania 
uczestników procesu inwestycyjnego. Przynajmniej tak w chwili obecnej ocenili to 
zaproszeni na Konferencję eksperci i praktycy. 
Nie zawsze jasne sformułowania, utrudniające interpretacje nowych zapisów, brak 
konsultacji środowiskowych w trakcie wprowadzanych zmian, to główne zarzuty jakie 
pojawiały się w trakcie dyskusji. Ustawa wchodzi w życie od dnia 19 października br. 
wydaje się zatem, że za wcześnie jest ocenić na ile pomoże ona w rozwiązaniu 
istniejących problemów. Czy skłoni inwestorów do podejmowania odważniejszych 
decyzji i stosowania szerszego spektrum oceny wykonawcy zamówienia na roboty 
budowlane? W nowej Ustawie kryterium ceny jest tylko jednym z wielu  innych, 
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jest zatem możliwość wyboru nie tylko wykonawcy oferującego wykonanie inwestycji 
w korzystnej cenie, ale i solidnego, rzetelnego, wykwalifikowanego.  
Bardzo obszernie o rodzaju i sposobie wynagrodzenia  zapisanego w umowie 
mówili przedstawiciele kancelarii Radców Prawnych Ćwik i Partnerzy mecenas 
Dariusz Ćwik i mgr Piotr Płaciszewski.  W imieniu obydwu Panów referat 
przedstawił mgr Piotr Płaciszewski, w którym w szczególności odniósł się do 
wynagrodzenia ryczałtowego  i wskazał, jakie niesie ono ze sobą zarówno korzyści 
jak i ryzyka - dla każdej ze stron procesu inwestycyjnego. Istotnym problemem w 
przypadku wynagrodzenia ryczałtowego okazują się roboty dodatkowe . Wszystkie 
aspekty z tym związane a także kwestia odpowiedzialności inwestora i wykonawcy 
wyczerpująco poruszone zostały w zaprezentowanej wypowiedzi.  
 W pierwszej sesji Ekspert SEKOCENBUD mgr in ż. Andrzej Wypych  zapoznał 
jeszcze uczestników Konferencji ze szczegółowym przykładem niewła ściwej 
wyceny robót budowlanych, w studium przypadku  jaki miał miejsce w relacjach 
między wykonawcą a inwestorem. Błędne podstawy nakładów a potem brak 
możliwości porozumienia między stronami doprowadziły niejednokrotnie do długo 
trwających sporów i strat materialnych ponoszonych przez wszystkich.   
Kolosalne znaczenie w końcowym etapie rozliczeń mają, jak pokazuje życie, zapisy 
zawarte w umowie, w szczególności w przypadku błędów w dokumentacji 
projektowej czy robót zamiennych (np. wykonanych w nowszej technologii).  
Obszerna część popołudniowej sesji w pierwszym dniu Konferencji poświęcona 
została na ocenę dzisiejszych i przyszłych mo żliwo ści programów 
informatycznych , które w coraz większym stopniu powinny wspomagać 
uczestników procesu inwestycyjnego – na każdym jego etapie. Poświęcone temu 
zostały trzy kolejne referaty. Mgr Przemysław Nogaj z firmy AUTODESK  
skoncentrował się na omówieniu potencjalnego ryzyka w procesie inwestycyjnym na 
etapie projektowania i wykonawstwa przy wykorzystaniu BIM (Building Information 
Modeling) . Z kolei mgr in ż. Arkadiusz Mackiewicz przedstawiciel firmy PROCAD  
uwypuklił wpływ BIM-u na jakość decyzji podejmowanych przez uczestników procesu 
inwestycyjnego. Obaj Panowie pokreślili nowe możliwości i korzyści wypływające z 
BIM-u dla projektanta, inwestora, wykonawcy i w końcu zarządzającego 
zrealizowaną inwestycją.  
BIM – pojęcie do niedawna jeszcze mało znane w naszym środowisku, dziś może 
zmienić sposób działania i połączyć pracę wszystkich uczestników procesu 
inwestycyjnego. To nowa jakość, eliminacja błędów i pełna kontrola nad całym 
procesem realizacji inwestycji. Na koniec bloku informatycznego teraźniejszość i 
przyszłość połączył w całość Paweł Kaczmarski szef działu IT w firmie OWEOB 
„Promocja”.  Podkreślił, że wraz z wprowadzeniem BIM zmieni się nie tylko sposób 
projektowania, ale również sposób wyceny inwestycji. Model BIM będzie mógł służyć 
za podstawę (szkielet) struktury kosztorysu a zarządzanie zmianami będzie możliwe 
poprzez synchronizację modelu i przyporządkowanego kosztorysu.  
W podsumowaniu swojej wypowiedzi zapowiedział zmiany w programie 
kosztorysowania SEKO PRIX, które dadzą taką szansę. „Kosztorysowanie te ż 
musi nad ążać za przyszło ścią”.   
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W drugiej części sesji popołudniowej odbył się panel dyskusyjny , w którym udział 
wzięli: Prezes Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych mgr in ż. Balbina 
Kacprzyk , mgr Tomasz Pytkowski  w praktyce życia zawodowego stykający się z 
problemami zamówień publicznych, mgr Piotr Płaciszewski  z Kancelarii Radców 
Prawnych Ćwik i Partnerzy. Moderatorem była redaktor naczelna wydawnictw 
SEKOCENBUD Mariola Gala-de Vacqueret. Dyskusja toczyła się wokół istotnych 
zmian w nowej Ustawie PzP, postawiono następujące pytania: 
Czy to koniec dyktatu ceny? Czy cena najniższa zawsze znaczy rażąco niska? Jakie 
kryteria może wykorzystać inwestor poza ceną? Wiele kontrowersyjnych głosów 
pojawiło się w odniesieniu do art. 90 ust.1, który stwierdza obecnie, że: „ Jeżeli cena 
oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi 
wątpliwości zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia 
zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z 
odrębnych przepisów, w szczególno ści jest ni ższa o 30% od warto ści 
zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich zło żonych ofert, 
zamawiaj ący zwraca si ę o udzielenie wyja śnień…..”.  
Ponadto zastanawiano się czy robota budowlana jest przedmiotem zamówienia 
powszechnie dostępnym oraz ma ustalone standardy, – bo tylko w takim przypadku 
kryterium ceny może być stosowane jako jedyne kryterium oceny ofert (zgodnie z art. 
91 ust. 2a).  
Balbina Kacprzyk przypomniała, że na początku funkcjonowania Ustawy Pzp wśród 
kryteriów wyboru oferty obok ceny wymieniano jeszcze termin i gwarancje. Obecnie 
kryteriami oceny ofert są cena i kryteria wskazane w ustawie takie jak: jakość, 
funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne, 
innowacyjne, serwis, termin wykonania oraz koszty eksploatacji. 
Z kolei Tomasz Pytkowski podkreślił, że dla zamawiającego zawsze kryterium 
najniższej ceny będzie najłatwiejsze do obrony przed każdym organem 
kontrolującym. 
Mecenas Piotr Płaciszewski przypomniał, że cena nigdy nie musiała by ć jedynym 
kryterium. Natomiast obecnie, je żeli cena b ędzie stanowi ć 100% kryterium to 
zamawiaj ący musi przygotowa ć odpowiednie uzasadnienie . Wszyscy zgodnie 
stwierdzili też, że robota budowlana nie ma ustalonego standardu wykonania, co w 
związku z art. 91 ust. 2a skutkuje tym, że w przypadku zamówień na roboty 
budowlane nie będzie można zastosować tylko i wyłącznie tego kryterium. 
Drugim zagadnieniem poddanym pod dyskusję była stawka robocizny 
kosztorysowej i płaca minimalna.  W znowelizowanej ustawie art. 90, w ust. 1 
zapisano, że: 
Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i 
budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu 
zamówienia zamawiaj ący zwraca si ę o udzielenie wyja śnień, m. innymi w 
zakresie: kosztów pracy, których warto ść przyj ęta do ustalenia ceny nie mo że 
być niższa od minimalnego wynagrodzenia za prac ę ustalonego na podstawie 
art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 pa ździernika 2002 r.  o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę. 
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Prezes Stowarzyszenia Kosztorysantów Balbina Kacprz yk obszernie omówiła, 
jakie składniki wchodz ą w skład kosztów pracy  i jaką metodą są liczone. 
Zaakcentowała też różnice pomiędzy wynagrodzeniem a stawką robocizny 
kosztorysowej, z tego powodu tych dwóch pojęć nie można utożsamiać. 
Tematy, które były poruszane spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników, 
wywołały żywą dyskusję, która przekroczyła planowany czas obrad w tym dniu.  
Podczas wieczornej gali 20 jubileuszowej Konferencji naukowo-technicznej w 
Ciechocinku nastąpiło rozstrzygnięcie XVII edycji Rankingu Biur Kosztorysowych, 
którego tradycyjnie Organizatorem jest Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-
Organizacyjnych Budownictwa „Promocja”, wydawca baz cenowych SEKOCENBUD.  
W drugim, jednocześnie ostatnim dniu Konferencji przewidziano równie ciekawe 
referaty. 
Ostatnią sesję obrad poprowadziła mgr Mariola Gala-de Vacqueret Redaktor 
Naczelna wydawnictw SEKOCENBUD. 
Jako pierwszy wystąpił dr Aleksander Krupa  z Izby Projektowania Budowlanego , 
autor licznych publikacji dotyczących dokumentacji projektowych dla inwestycji 
budowlanych, który omówił szczegółowo zmiany związane z nową Dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego. W podsumowaniu autor stwierdził, że nowa Dyrektywa 
2014/24/WE zawiera wiele korzystnych zmian, których implementacja rokuje, iż 
zamówienia publiczne w Polsce byłyby bardziej przyjazne dla uczestników i 
efektywne dla gospodarki. Zatem przed nami następna zmiana Ustawy Pzp. W takiej 
sytuacji Pan Aleksander Krupa postawił wniosek, aby prace po djęte przez Urz ąd 
Zamówie ń Publicznych d ążyły w kierunku nowej Ustawy, a nie kolejnej 
cząstkowej nowelizacji obowi ązującej Ustawy .  
Kolejny prelegent mgr in ż. Zbigniew Boczek arbiter S ądu Arbitra żowego 
Pomorza Zachodniego, V-ce przewodnicz ący Sądu Arbitra żowego SIDiR , jak 
zawsze w sposób interesujący, lecz i przekorny omówił ryzyka wyboru oferty z 
najni ższą ceną. Temat szeroko poruszany przez ekspertów prawa zamówień 
publicznych wydaje się, że będzie w dalszym ciągu aktualny, pomimo zmian w 
Ustawie, otwierających dodatkowe możliwości przed zamawiającym.  
Ostatni referat mecenasa Rafała Morka i mecenasa Tomasza Sychowicza , 
współpracuj ących z Kancelari ą K&L Gates  dotyczył konsekwencji, jakie wynikają z 
błędnych wycen inwestycji w zamówieniach publicznych i błędów w umowie zawartej 
między stronami. Znalazły one miejsce w rozstrzygnięciach sporów pomiędzy 
inwestorem a wykonawcą. Mecenas Tomasz Sychowicz przedstawił przykłady 
wyroków sądów i KIO, jakie zapadły w tych sprawach. Z pewnością stanowić one 
mogą źródło wiedzy dla uczestników procesu inwestycyjnego. 
 
Konferencj ę podsumowali oraz zako ńczyli Redaktor Naczelna wydawnictw 
SEKOCENBUD Mariola Gala-de Vacqueret oraz Prezes OW EOB „Promocja” Sp. 
z o.o. Andrzej Górniecki. Konferencja zbiegła się w czasie ze zmianą Ustawy 
Prawo zamówień publicznych, co spowodowało pełną emocji dyskusję wśród 
biorących udział w obradach. Problematyka i treść referatów przedstawiana przez 
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Prelegentów również doskonale wpasowała się w bieżącą sytuację na rynku 
zamówień publicznych. 20 Konferencja naukowo-techniczna w Ciechocinku pt.: 
„Prawidłowa wycena robót budowlanych w zamówieniach publicznych”, według opinii 
zaproszonych gości i wszystkich uczestników, została oceniona pozytywnie.  

 

 
 

Opracowanie:. Mariola Gala-de Vacqueret 

  KONFERENCJA SKB MARZEC 2015  
W dniach 19 i 20 marca 2015 r. w Warszawie, w Hotelu Lord zarząd Stowarzyszenia 
Kosztorysantów Budowlanych organizuje Konferencję pt: 

„Nowe funkcje i cele kosztorysów w zamówieniach pub licznych” 

połączoną z  obchodami    DWUDZIESTOLECIA SKB przypadającymi w 2015 r. 
W dniu 19 marca 2015 r. przed Konferencją  odbędzie się Walne Zgromadzenie. 
Tematyka konferencji bardzo aktualna, zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału. 
 
By nieco przybliżyć tę tematykę, poniżej artykuł kol. Renaty Niemczyk omawiający 
w skrócie zmiany w ustawie zamówień publicznych 
  
ZMIANY  W  USTAWIE  PRAWO  ZAMÓWIE Ń PUBLICZNYCH  - wrzesień 2014 
 
Z dniem 19 października 2014  weszła w życie znowelizowana ustawa Prawo 
zamówień publicznych ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1232). 
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Nowelizacja wprowadza szereg istotnych zmian w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego. Szczególnie istotne dla kosztorysanta to: 
 

a. zdefiniowanie pojęcia „ rażąco niskiej ceny” i określenie, w których 
przypadkach zamawiający zwraca się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień i 
złożenie dowodów dotyczących elementów oferty mających wpływ na 
wysokość ceny ( art. 90, ust. 1, ust.2), 

b. wysokość kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może 
być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę (art.90,ust.1, pkt 1),  

c. uściślenie rodzajów kryteriów oceny ofert i podanie w których przypadkach 
może być zastosowane tylko kryterium ceny  ( art. 91 ust. 2 i 2a), 

d. możliwość zmiany wynagrodzenia przewidzianego umową z tytułu zmiany 
stawek podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, 
zmiany stawek składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (art. 142, 
ust.5). 

Ad. a 

Przez cały okres funkcjonowania ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. przez 10 
lat, ustawodawca nie  zdefiniował sformułowania „ rażąco niska cena”. Obecna 
nowelizacja, na skutek zaostrzonej na rynku walki konkurencyjnej o pozyskanie 
zamówienia i obniżania cen, np.  za  roboty budowlane,  dokonała odejścia od 
przyjętej w państwach unijnych zasady, polegającej na niestosowaniu w przepisach 
kryterium matematycznego do określenia granic służących odrzuceniu oferty.  

Nowe przepisy wskazują na najniższą granicę, poniżej której zamawiający powinien 
zwrócić się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym o złożenie dokumentów, 
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Tą granicą jest 
cena niższa o 30 % od wartości zamówienia lub od średniej arytmetycznej cen 
wszystkich złożonych ofert. Należy zwrócić uwagę, że wprowadzony próg nie 
powoduje automatycznego odrzucenia oferty, a jedynie wskazuje na wyjaśnienie 
okoliczności.  

Podany próg matematyczny do określenia rażąco niskiej ceny, nie oznacza, że 
zamawiający nie może zwrócić się o wyjaśnienia do wykonawcy w przypadku  gdy 
oferta odbiega o mniej niż o 30% od wartości zamówienia czy średniej arytmetycznej 
cen wszystkich złożonych ofert. Może zawsze to zrobić, w przypadku gdy oferta 
budzi jego wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie 
z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych 
przepisów. Wówczas zamawiający zwraca się  o wyjaśnienia, w szczególności w 
zakresie: 

- oszczędności metody wykonania zamówienia, 

- wybranych rozwiązań technicznych, 

- wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla 
wykonawcy, 

- oryginalności projektu wykonawcy, 
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- kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od 
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 
Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314), 
 
-  pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na 
wykonawcy ( 90, ust.2) . Jeżeli jednak zamawiający nie zwróci się do niego o 
wyjaśnienia, a po wyborze jego oferty cena będzie kwestionowana przez innych 
oferentów, to wówczas wykonawca może się powołać na fakt, że zamawiający nie 
żądał od niego wyjaśnień, a co za tym idzie nie miał on w ogóle podstaw do 
wszczęcia procedury badania wystąpienia rażąco niskiej ceny. W takiej sytuacji sam 
zamawiający będzie musiał uzasadnić dlaczego tak postąpił. 

W przypadku jednak postępowania odwoławczego przed KIO, zgodnie z art.190, ust. 
1a ciężar dowodu, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny będzie spoczywał na 
wykonawcy, który ją złożył, ale tylko wtedy gdy będzie stroną albo uczestnikiem 
postępowania odwoławczego. W przeciwnym razie obowiązek ten będzie spoczywał 
na zamawiającym.  

W praktyce oznacza to, że jeżeli następny w kolejności oferent zakwestionuje ofertę 
najkorzystniejszą, wybraną przez zamawiającego zarzucając jej rażąco niską cenę, 
to ciężar udowodnienia, że tak nie jest będzie spoczywał na wykonawcy jeżeli 
przystąpi on do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, albo na 
zamawiającym jeżeli wykonawca nie przystąpi do postępowania odwoławczego. 

Przyjęcie progu na poziomie 30% budzi w różnych gremiach wątpliwości. Tak jest w 
przypadku  obszaru budownictwa, gdzie przedmiotem zamówienia jest wykonanie 
robót budowlanych bądź zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. 
Każdorazowo przedmiot zamówienia ma charakter indywidualny i niepowtarzalny, 
nawet w sytuacji gdy roboty wykonywane są wg projektu typowego. Wynika to z 
konieczności dostosowania  projektu do aktualnych warunków geofizycznych oraz do 
wymagań zamawiającego chociażby pod względem wykończenia wnętrz, elewacji, 
detali architektonicznych.  

Wobec powyższego  powstaje pytanie czy określony przez ustawodawcę poziom 
30% nie jest za mały w odniesieniu do robót budowlanych. Badania rynku 
budowlanego prowadzone przez firmę ORGBUD-SERWIS pod kątem cen i kosztów 
wskazują, że nie odosobnionymi są przypadki, w których wybrana przez 
zamawiającego oferta jest niższa od szacunkowej wartości zamówienia o więcej niż 
30%. Szczególnie zauważalna jest ta tendencja przy realizacjach sieci 
wodociągowych i kanalizacyjnych. Jak pokazuje praktyka i badane przez firmę 
ORGBUD-SERWIS przypadki, wybór oferty na poziomie poniżej 30%, czy nawet 
40%  przy tych rodzajach robót nie implikuje problemów z wywiązaniem się 
wykonawcy z realizowanego zamówienia.  

Przyczyn, dla których wykonawcy oferują zrealizowanie robót inżynieryjnych grubo 
poniżej oszacowanego przez zamawiającego zamówienia  i jeszcze mogą 
wypracować zysk, można upatrywać w nieprzystających do obecnej rzeczywistości 
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wysokościach nakładów   normatywnych dla robót ziemnych.  Ten temat jest tak 
obszerny i złożony, że stanie się on przedmiotem odrębnego artykułu.   

Pogląd o rozbieżnościach pomiędzy wysokością wybranej oferty, a  wartością 
szacunkową zamówienia, w zależności od charakteru inwestycji, można wyrobić 
sobie na podstawie publikowanego przez firmę ORGBUD-SERWIS wydawnictwa pt. 
„ Rynkowe ceny inwestycji i robót budowlanych”. Jest  to pozycja prezentująca 
informacje z rozstrzygniętych przetargów dla różnorakich inwestycji, również 
nietypowych, których daremno by szukać w innych publikatorach dostępnych na 
rynku wydawniczym. Walorem jest przede wszystkim powiązanie informacji 
cenowych z opisem i charakterystyką danej inwestycji. Dzięki temu wydawnictwu 
zamawiający i projektanci mogą oszacować koszty planowanej inwestycji, a 
wykonawcy znaleźć punkt odniesienia dla składanej przez siebie oferty.    

Odrębnym zagadnieniem jest udzielanie zamówień na roboty budowlane w trybie „ 
zaprojektuj i wybuduj”, które są bardzo trudne do oszacowania po stronie 
zamawiającego i tutaj można się spodziewać większych rozbieżności niż 30%.  

Poniżej zamieszczono przepisy z najnowszej nowelizacji dotyczące rażąco niskiej 
ceny. 

w art. 90: 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
 

„1. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu 
zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania 
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi Dziennik Ustaw 
– 3 – Poz. 1232 
przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w 
szczególności jest niższa o 30% od wartości 
zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, 
zamawiający zwraca się o udzielenie 
wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających 
wpływ na wysokość ceny, 
w szczególności w zakresie: 
 

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań 
technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania 
zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu 
wykonawcy, 
kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być 
niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 
podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 
r. Nr 240, poz. 2407 oraz 
z 2005 r. Nr 157, poz. 1314); 
 
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.”, 
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b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
 
„2. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na 
wykonawcy.”; 
 
w art. 190 po ust. 1 dodaje si ę ust. 1a w brzmieniu: 
 
„1a. Ciężar dowodu, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na: 
1) wykonawcy, który ją złożył, jeżeli jest stroną albo uczestnikiem postępowania 
odwoławczego; 
2) zamawiającym, jeżeli wykonawca, który złożył ofertę, nie jest uczestnikiem 
postępowania.”; 
 
po art. 198e dodaje si ę art. 198ea w brzmieniu: 
 
„Art. 198ea. Ciężar dowodu, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na: 
1) wykonawcy, który ją złożył, jeżeli jest stroną postępowania albo interwenientem; 
2) zamawiającym, jeżeli wykonawca, który złożył ofertę, nie jest stroną postępowania 
albo interwenientem.” 
 
Ad.b 
 
Konkurencja pomiędzy wykonawcami w pozyskaniu zamówień spowodowała, że 
wykonawcy oferują za wykonanie świadczeń często zaniżone ceny. Przyczyną 
takiego stanu rzeczy jest obok innych czynników,  stosowanie przez  zamawiających 
przy ocenie ofert, jedynego kryterium w postaci ceny.   
Skutki takich postępowań ponoszą pracownicy wykonawcy, szczególnie na tych 
obszarach na których koszty pracy są jednym z istotniejszych składników kosztów 
wykonania zamówienia. Przedsiębiorca chcąc wprowadzić oszczędności ogranicza 
stan zatrudnienia ewentualnie zmniejsza pracownikom wynagrodzenie za prace. 
 
W konsekwencji, poprzez zaniżanie kosztów pracy eliminowani z rynku są 
przedsiębiorcy, którzy stosują płacę minimalną łącznie ze wszystkimi obciążeniami. 
 
Chcąc temu przeciwdziałać ustawodawca wprowadził art. 90, ust.1, pkt 1, który 
stanowi, że koszty pracy, których wartość została przyjęta do ustalenia ceny nie 
może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 
art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz 2005 r. Nr 157, 
poz. 1314); 
   
Zachodzi jednak wątpliwość w jaki sposób przepis ten ma funkcjonować na obszarze 
budownictwa, kiedy baza normatywna katalogów nakładów rzeczowych jest 
nieobligatoryjna, a kosztorys szczegółowy, zgodnie z intencjami przepisów na 
obszarze zamówień publicznych zastępowany jest kosztorysem uproszczonym w 
oparciu o ceny jednostkowe robót, czy wręcz elementy i agregaty robót.  
 
Owszem, wykonawca może zostać poproszony przez zamawiającego o wyjaśnienia 
w kwestii wysokości złożonej oferty, ale w sytuacji gdy zamawiający oczekiwał 
kalkulacji sporządzonej metodą uproszczoną, w dodatku z uwzględnieniem 
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wysokiego scalenia robót, nie ma on instrumentów pozwalających na sprawdzenie 
wiarygodności wysokości stawki robocizny kosztorysowej, którą ewentualnie mu 
poda wykonawca. Podkreślić należy słowo „ewentualnie”, ponieważ przy metodzie 
uproszczonej, kiedy wykonawca podaje cenę „rynkową”, a nie kalkulowaną w oparciu 
o powszechnie stosowane normatywy i stawki kosztorysowe,  tej informacji może nie 
być.   
 
Ad.c 
 
Przyjęcie przez zamawiającego tylko i wyłącznie kryterium ceny przy ocenie ofert 
składanych w postępowaniu o zamówienie publiczne może stać się przyczyną: 
- zwiększenia kosztów eksploatacji i użytkowania obiektu poprzez dobór tańszych 
materiałów i urządzeń, 
- obniżenia jakości realizowanego obiektu budowlanego poprzez zatrudnienie 
tańszych, mniej wykwalifikowanych robotników i stosowania tańszych materiałów 
materiałów budowlanych lub też nawet materiałów nie mających dokumentów 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
Stąd też ustawodawca wskazuje, że kryterium ceny może być stosowane tylko i 
wyłącznie kiedy przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone 
standardy jakościowe. 
Z tego obowiązku można zwolnić zamawiających sektorowych, co przepis czyni 
poprzez odwołanie do środków publicznych. Zamawiający, którzy udzielają 
zamówień sektorowych, działając w realiach rynkowych są w praktyce zmuszeni do 
oceniania wydatków nie tylko w perspektywie pojedynczego postępowania o 
udzielenie zamówienia, lecz także w kategorii tzw. kosztu finalnego.   
 
Przepis regulujący ten obszar brzmi: 
w art. 91: 
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do 
przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry 
techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin 
wykonania zamówienia oraz koszty eksploatacji.”, 
 
b) po ust. 2 dodaje si ę ust. 2a w brzmieniu: 
„2a. Kryterium ceny może być zastosowane jako jedyne kryterium oceny ofert, jeżeli 
przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy 
jakościowe, z zastrzeżeniem art. 76 ust. 2,a w przypadku zamawiających, o których 
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, jeżeli dodatkowo wykażą w załączniku do protokołu 
postępowania, w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia 
koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia.”; 
 
Ad.d 
Przed zmiana przepisów zamawiający nie wprowadzali do umów o roboty budowlane 
tzw. klauzul waloryzacyjnych pozwalających na zmianę wynagrodzenia z tytułu zmian 
wysokości obciążeń publicznoprawnych. Co najwyżej, jeżeli przedmiotem 
zamówienia były inwestycje kilkuletnie zamawiający przewidywali w umowach 
zmiany z tytułu inflacji dokonywane na bazie wskaźników publikowanych przez GUS.  
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Tymczasem urzędowo zmieniona stawka podatku VAT, wysokość minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, wysokość ubezpieczenia społecznego czy zdrowotnego, 
powoduje, że przy określonym wynagrodzeniu za roboty budowlane, wykonawca 
zwiększone obciążenia musi pokryć z własnego zysku. Jeżeli jest on niewielki to w 
konsekwencji może go nawet utracić co w konsekwencji prowadzi do pogorszenia 
kondycji przedsiębiorstwa. Taka sytuacja może wpłynąć na standard wykonywania 
robót, ponieważ wykonawca będzie poszukiwał jak najtańszych materiałów, a tym 
samym o niskiej jakości, będzie również szukał oszczędności poprzez ograniczenie 
liczby zatrudnionych lub też zmniejszenie wynagrodzeń za pracę. 
 
W świetle powyższego ustawodawca w art. 142 ustawy dodał ust 5 w brzmieniu:  
„Umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy zawiera postanowienie o 
odpowiedniej zmianie wysokości wynagrodzenia w razie zmiany:  
1) stawki podatku od towarów i usług,  
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie 
odrębnych przepisów,  
3) wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.” 
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