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I. Informacje Stowarzyszenia 

1. Od Zarządu SKB 

W 2020 r. pierwszy numer Biuletynu ukazał się tuż przed ogłoszeniem przez WHO 

światowej pandemii koronawirusa. Jeszcze wówczas Zarząd Stowarzyszenia miał 

szerokie plany dotyczące organizacji w marcu br. corocznej Konferencji, Walnego 

Zgromadzenia i  uroczystości z okazji 25-lecia założenia Stowarzyszenia Kosztorysan-

tów Budowlanych, jak również przeprowadzenia szeregu szkoleń oraz uczestnictwa 

w przedsięwzięciach jednostek i organizacji zaangażowanych na polu kosztorysowa-

nia robót budowlanych. 

Rozwój epidemii spowodował, że Zarząd Stowarzyszenia musiał zrewidować zakła-

dane plany i dostosować się do tej nieoczekiwanej sytuacji w taki sposób, żeby móc 

kontynuować cele statutowe i pomimo ograniczeń, krzewić wiedzę z zakresu koszto-

rysowania. Dlatego też minione miesiące charakteryzowały się wzmożonym wysił-

kiem Zarządu SKB w przeorganizowaniu dotychczasowej działalności Stowarzyszenia 

ukierunkowanej przede wszystkim na bezpośrednie kontakty z członkami SKB, fir-

mami wspierającymi Stowarzyszenie czy jednostkami  współpracującymi ze Stowa-

rzyszeniem na kontakty zdalne i daleko posuniętą elektronizację pracy. 

Dzięki zaangażowaniu członków Zarządu SKB w niestandardowym podejściu do roz-

wiązywania problemów, Stowarzyszenie może kontynuować zaplanowane i przyjęte 

przez Walne Zgromadzenie w 2020 r., kierunki rozwoju działalności SKB w tym roku. 

Wdrożenie nowoczesnej platformy edukacyjnej legło u podstaw zastosowania in-

nowacyjnej,  w praktyce SKB, formy szkoleń. Pozytywna ocena uczestników spotkań 

on-line przyjętego rozwiązania, zarówno pod kątem sprawności obustronnej komu-

nikacji pomiędzy wykładowcami a szkolonymi, jak również ciężaru merytorycznego 

szkoleń,  potwierdziła słuszność podjętej przez Zarząd decyzji o przyjęciu tego takie-

go wariantu w procesie nauczania. Zainteresowanych nauką kosztorysowania robót 

budowlanych i podnoszeniem kwalifikacji zapraszamy na stronę internetową Stowa-

rzyszenia, na której podane jest kalendarium seminarium i szkoleń. 

Platforma edukacyjna sprawdziła się również doskonale w pracach Zarządu – dzięki 

niej można było zintensyfikować w sytuacji poważnego zagrożenia epidemiologicz-

nego, spotkania on-line członków Zarządu, usprawnić planowanie działań SKB i po-

dejmowanie decyzji. 
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W chwili obecnej Zarząd rozważa możliwość wykorzystania tej platformy do prze-

prowadzenia Konferencji, która w tym roku, z powodu epidemii początkowo została 

przełożona z terminu marcowego na wrześniowy, a obecnie na wiosnę roku 2021 r.  

oraz do organizacji przez poszczególne Oddziały Stowarzyszenia szkoleń i warszta-

tów.  

Niespokojny czas covidowy Zarząd SKB wykorzystuje obecnie na szeroko zakrojone 

prace informatyczne, które z pewnością unowocześnią image Stowarzyszenia, 

a członkom SKB pozwolą na uzyskanie indywidualnego, kodowanego dostępu on-

line do szeregu spersonalizowanych informacji, które nie były dostępne do tej pory 

w formie elektronicznej i, co istotne, bez konieczności kontaktu z biurem SKB. 

Prosimy o monitoring strony internetowej Stowarzyszenia, która najprawdopodob-

niej w okresie trzech najbliższych miesięcy zostanie przekształcona dając szerokie 

możliwości użytkowe nie tylko członkom SKB ale również zainteresowanym inter-

nautom. 

      

                 W imieniu Zarządu SKB 

    Prezes Stowarzyszenia  Kosztorysantów Budowlanych 

          Tomasz Pytkowski 

 
 

2. Walne Zgromadzenie SKB 

W dniu 25 czerwca 2020 r. w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów 

i Członków Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, które pierwotnie miało 

mieć miejsce w dniu 17 marca 2020 r. lecz z powodu epidemii zostało przełożone na 

wiosnę br. 

W Walnym Zgromadzeniu uczestniczyło 25 członków i delegatów reprezentujących 

łącznie 125 mandatów, co stanowiło 11,62% ogółu mandatów. Zgodnie z par. 23, 

ust. 1, Statutu Zgromadzenie było uprawnione, a podejmowane uchwały ważne. 

Jak co roku, na Walnym Zgromadzeniu przedstawiono sprawozdania: z działalności 

Zarządu i  finansowe, z działalności Komisji Rewizyjnej, z działalności Koleżeńskiego 

Sądu Honorowego. 

Dzięki pozytywnemu zaopiniowaniu działalności i gospodarki finansowej Zarządu 

przez Komisję Rewizyjną, Walne Zgromadzenie udzieliło pokwitowania Zarządowi 
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SKB za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., jak również udzieliło po-

kwitowania poszczególnym członkom Zarządu. 

W krótkiej dyskusji nad sprawozdaniami Zarządu i Komisji Rewizyjnej wyrażono po-

zytywne opinie na temat realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia, m.in. doty-

czących wzrostu liczby członków i rozszerzenia zakresu działania przez organizowa-

nie warsztatów i zebrań integrujących środowisko zawodowe. 

Zebrani docenili nie tylko zwiększoną aktywność Stowarzyszenia ale również wysoki  

profesjonalizm zawodowy i kulturę osobistą członków SKB bowiem, jak wynikało ze 

sprawozdania przedstawicielki Koleżeńskiego Sądu Honorowego, w okresie spra-

wozdawczym nie założono żadnej sprawy wymagającej interwencji tego organu. 

Na Walnym Zgromadzeniu podjęto również strategiczne uchwały dotyczące roku 

2020, a mianowicie w sprawie kierunków i programu działania Stowarzyszenia, 

w ślad za tym uchwałę w sprawie zasad rozjemstwa w kwestii rozliczania robót bu-

dowlanych i planu wydatków.  

Na zakończenie, o czym z wielką przyjemnością informuje Redakcja Biuletynu, na-

szej Koleżance – Balbinie Kacprzyk, Walne Zgromadzenie nadało tytuł Honorowe-

go Prezesa SKB. Jest to uznanie wkładu i osobistego długoletniego zaangażowania 

kol. Balbiny Kacprzyk w propagowanie działalności Stowarzyszenia również jako  

Prezesa SKB przez dwie kadencje. 

3. Konferencja SKB 

W 2020 roku, z powodu epidemii koronawirusa Konferencja SKB nie odbyła się 

w zaplanowanym terminie tj. 17-18 marca, jak również w kolejnym, zamiennym 

terminie - we wrześniu br. W związku z drugą, jesienną falą choroby o większym 

natężeniu, z obawy o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników imprezy,  Zarząd podjął 

decyzję o przesunięciu Konferencji na następny rok. 

Najbliższe miesiące pozwolą ocenić, czy Konferencja w tradycyjnej, dotychczas 

stosowanej formie będzie mogła być przeprowadzona czy też Zarząd będzie 

zmuszony podjąć kroki mające na celu organizację Konferencji za pomocą platformy 

edukacyjnej w formie on-line. 
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4. Szkolenia organizowane przez SKB 
Od ukazania się Biuletynu SKB nr 1 w 2020 r. Zarząd SKB zorganizował w dobie epi-

demii, 2 jednodniowe szkolenia on-line, pn. „Kosztorys inwestorski i przedmiar ro-

bót w zamówieniach publicznych. Weryfikacja formalna.” 

Inspiracją dla tych seminariów były, z jednej strony toczące się w KIO i wielu sądach, 

sprawy sporne wywołane  nieprawidłowościami w organizacji postępowań o udzie-

lenie zamówienia publicznego, z drugiej wiedza członków Zarządu o wysokim stop-

niu skomplikowania procedur zamówieniowych przyczyniających się do generowa-

nia szeregu błędów formalnych przy przygotowywaniu dokumentacji postępowań 

oraz przy szacowaniu wartości zamówień.  

Zazwyczaj opracowanie tych dokumentów jest zlecane wyspecjalizowanym firmom 

zewnętrznym, lecz zawsze w świetle przepisów, to Zamawiający ponoszą pełną od-

powiedzialność za ich prawidłowe sporządzenie. Dlatego też, temat pierwszych or-

ganizowanych przez Zarząd seminariów, miał za zadanie zainteresować, co zresztą 

się stało, szerszą rzeszę odbiorców, tj. pracowników Zamawiającego, osoby sporzą-

dzające i weryfikujące kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót, członków komisji 

przetargowych. 

Obecnie Zarząd pracuje nad organizacją kolejnych szkoleń o zróżnicowanej tematy-

ce. Kalendarium seminariów niebawem zostanie podane na stronie internetowej 

SKB. 

5. Rozjemstwo 

Z przyjemnością informujemy, że wspólną pracą, tak poprzedniego jak i urzędującego 

obecnie Zarządu  SKB, przygotowaliśmy nową dziedzinę pracy zawodowej członków na-

szego Stowarzyszenia, w której z powodzeniem i dla dobra zainteresowanych uczestni-

ków procesu inwestycyjnego, możemy wykorzystać szczególne umiejętności i wiadomo-

ści z dziedziny kosztorysowania oraz rozliczania robót budowlanych. 

Chodzi tutaj o wypracowanie takiej formy porozumienia na linii inwestor - wykonawca, 

która pozwoliłaby na ominięcie procedury sądowej w przypadku powstania sporu po-

między tymi stronami. 

Pomysł o stworzeniu w ramach działalności Stowarzyszenia instytucji rozjemstwa polega-

jącej na rozstrzyganiu zagadnień spornych przez wysokiej klasy specjalistów, towarzyszył 

Zarządowi od lat i obecnie nabrał on realnych kształtów. Uchwałą nr 9/2020 z dnia 
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25 czerwca 2020 r.  Walne Zgromadzenie Delegatów i Członków Stowarzyszenia zatwier-

dziło dokument pn. Zasady Rozjemstwa SKB dotyczące rozliczania robót budowlanych.  

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z tekstem pt. „Rozjemstwo” zamiesz-

czonym w II punkcie niniejszego Biuletynu. 

 

6. Warsztaty dla kosztorysantów 
Za wyjątkiem warsztatów, które zorganizowane były przez  Oddział SKB w Białym-

stoku w styczniu br. w Hajnówce, pozostałe warsztaty zostały przełożone na jesień. 

Niestety, nabierająca rozpędu epidemia spowodowała, że warsztaty w formie trady-

cyjnej już w bieżącym roku się nie odbędą. W związku z powyższym Zarząd SKB 

przygotowuje się do wykorzystania platformy edukacyjnej nie tylko na potrzeby ko-

mercyjne ale głównie na potrzeby warsztatów i szkoleń wewnętrznych dla członków 

SKB. 

7. Składki członkowskie 
Zarząd SKB uprzejmie przypomina o terminowym regulowaniu składek członkow-

skich, które są głównym źródłem utrzymania, działania i rozwoju Stowarzyszenia. 

Obecnie wysokość składki wynosi 240,00 zł/rok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Strona 6 
 

Włodzimierz Cichewicz 
 

II. Rozjemstwo 

Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych     

Nowe możliwości aktywności zawodowej 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
              UCHWAŁĄ NR 9/2020 

Walne Zgromadzenie Delegatów 

i Członków Stowarzyszenia  

Kosztorysantów Budowlanych 

z dnia  25 czerwca 2020 roku 

zatwierdziło  Zasady Rozjemstwa 

SKB dotyczące rozliczania robót 

budowlanych  

 

 

 

ROZJEMSTWO – 
rozstrzyganie zagadnień 

spornych przez rozjemców 

ROZJEMCA – osoba dopro-
wadzająca do ugody zwa-

śnione strony 

 

Słownik Języka Polskiego PWN 
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Szanowne Koleżanki i Koledzy ! 
 
Wspólną pracą, tak poprzedniego jak i urzędującego Zarządu  SKB, przygotowaliśmy nową 

dziedzinę pracy zawodowej członków naszego stowarzyszenia, gdzie z powodzeniem i dla dobra 

zainteresowanych stron, możemy wykorzystać szczególne umiejętności i wiadomości z dziedziny 

kosztorysowania oraz rozliczania robót budowlanych. 

Jak wiadomo, szczególnie w toku inwestycji, rozbudowy czy remontu, występuje wiele ryzyk 

i zagrożeń uniemożliwiających czy ograniczających prawidłowy przebieg  procesu – w wielu 

wypadkach, wobec występujących różnic w relacji  Zamawiający–Wykonawca,  kończy się to 

sporem przed obliczem Sądu. Wielu z tych długotrwałych i kosztownych sporów można byłoby 

uniknąć,  gdyby uczestnicy byli odpowiednio przygotowani do rozwiązywania ewentualnych 

problemów - tak się jednak najczęściej nie dzieje i tutaj powstaje miejsce dla  

negocjatora/rozjemcy. 

Na podstawie osobistych doświadczeń i praktyk mogę stwierdzić, że przedmiotem sporu 

w przypadku kontraktów budowlanych, w przeważającej części jest: 

I. Wysokość wynagrodzenia  - rozliczanie robót budowlanych  - 38% 

II. Zakres i jakość, zasadność wykonanych robót    - 30% 

III. Waloryzacja wynagrodzenia      - 19% 

IV. Terminy i zapisy umowne      - 13 % 

Czasami problemy te występują kaskadowo, w połączeniu czy implikacji, lecz z całym przekonaniem 

należy stwierdzić, że ustalanie wysokości wynagrodzenia za roboty budowlane jest kluczowe. 

Nieprzypadkowo wynagrodzenie pozostaje na pierwszym miejscu, jest to przecież istota każdej 

prowadzonej działalności, za wyjątkiem charytatywnych i pro publico. Cele i misja naszego 

Stowarzyszenia upoważniają nas do zabrania głosu w tej sprawie i zaproponowania pewnych 

rozwiązań dla poprawienia relacji na rynku budowlanym. 

Zalety rozjemstwa są  liczne i niewątpliwe, a przyjrzeć należy się przede wszystkim: 

 odformalizowaniu procesu, 

 elastycznym procedurom, 

 oszczędności czasu, 

 poufności, 

występują jednak także i wady, choć nie są one tak dotkliwe z punktu widzenia stron sporu: 

 rozjemstwo nie przerywa biegu przedawnienia, 

 nie wiąże kontraktowo stron (chyba, że zostało to potwierdzone w umowie), 

 nie może stanowić podstawy do egzekucji. 

Kluczową sprawą staje się w procesie rozjemstwa osoba arbitra/rozjemcy, osoba zaufania 

publicznego, choć brak formalnego potwierdzenia tego stanu w obowiązujących normach 

prawnych.  
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W odniesieniu do naszego Stowarzyszenia, proponowane rozjemstwo w strukturach SKB będzie 

polegało na udzielaniu opinii przez wybrana osobę/grupę osób mających odpowiednią wiedzę 

i doświadczenie. 

 

Żelazna maksyma – Arbitraż nigdy nie będzie lepszy niż sami arbitrzy  

Zarząd Stowarzyszenia przygotował szczegółowe zasady powoływania osób na rozjemcę SKB, 

w których precyzyjnie opisano sposoby i formuły oceny przygotowania merytorycznego kandydata. 

Również kwestionariusz osobowy zamieszczony na stronie internetowej, pozwoli na rzetelną 

i wszechstronną ocenę potencjalnego rozjemcy. 

Decydujące znaczenie w ocenie pracy rozjemców, w myśl zasad, które zamierzamy 

rozpowszechniać i propagować, mają: 

 jakość pracy, 

 kwalifikacje zawodowe, 

 bezstronność, 

 niezależność, 

 przestrzeganie zasad etycznych (opanowanie, cierpliwość, umiar, szacunek). 

 

 
 
Nie należy zapominać, że szczególne umiejętności członków naszego Stowarzyszenia dotyczą 

zakresu kosztorysowania i rozliczania robót budowlanych, i mimo że spory w kontraktach 

budowlanych odnoszą się także do jakości, zakresów i terminowości wykonanych prac – nasza 

ocena musi ograniczyć się jedynie do pierwszej dziedziny – kosztorysowania. Nie można również 

wykluczyć, że rozstrzygnięcia i oceny rozjemców/zespołu rozjemców SKB posłużyć mogą do 

opracowania szerszego dokumentu, we współpracy z osobami/organizacjami posiadającymi 

odpowiednie przygotowanie merytoryczne (kancelarie prawne, SDIR, PZITB, PZITS). 
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Zachęcamy członków naszego Stowarzyszenia do czynnego udziału w przygotowywaniu procesie 

ustanowienia rozjemstwa: zgłaszania swoich kandydatur na rozjemców, wskazywania 

ewentualnych zmian i innych spostrzeżeń, dotyczących procedowania rozjemstwa.  

Zarząd SKB dołoży wszelkich starań propagujących rolę i znaczenie rozjemcy na rynku  kontraktów 

budowlanych, biorąc zaś pod uwagę dotychczasowy stan i braki w tej dziedzinie – na pewno nie 

pozostanie to bez echa. 
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Renata Niemczyk 
 

III. „Zaprojektuj i wybuduj” – wybrany przykład z praktyki 
 

1. Wprowadzenie 

Monitoring rynku budowlanego wskazuje na rosnącą wśród inwestorów popularność 

jednostopniowego trybu udzielania zamówienia na roboty budowlane. Inwestorzy coraz chętniej 

sięgają po tryb „zaprojektuj i wybuduj” zastępując nim tryb dwustopniowy, polegający na 

odrębnym udzielaniu zamówienia na dokumentację projektową, a dopiero później na realizację 

robót budowlanych. Takie kompleksowe rozwiązanie jest możliwie przy finansowaniu inwestycji ze 

środków publicznych, w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych i przepisy wykonawcze do 

tej ustawy oraz przy finansowaniu ze środków prywatnych w oparciu o art. 353.1  Kodeksu 

cywilnego dotyczącego swobody zawierania umów.    

Tryb „zaprojektuj i wybuduj” ma wiele zalet, ponieważ skraca procedury procesu inwestycyjnego, 

przyczynia się do zmniejszenia wydatków związanych z organizacją postępowań i, co ważne, 

usprawnia koordynację działań pomiędzy projektantem a wykonawcą.  Dlatego też, tryb ten jest 

najczęściej wybierany przez inwestorów, którzy nie mają wyspecjalizowanych służb inwestycyjnych, 

lub są one niewystarczające do prowadzenia większych zadań inwestycyjnych.  

Mimo jednak swoich zalet, tryb „zaprojektuj i wybuduj” nie zwalnia inwestorów ze wszystkich 

obowiązków, chociażby z konieczności przygotowania procesu inwestycyjnego. Oczywiście 

inwestorzy mogą zlecić te działania inwestorom zastępczym lub nawet projektantom, co stało się 

w ostatnich czasach częstą praktyką, ale zgodnie z ustawą Prawo budowlane i ustawą Kodeks 

Cywilny jest to obowiązek leżący po ich stronie.  

Powierzanie własnego zakresu prac jednostkom zewnętrznym, jak również prowadzenie samego 

przedsięwzięcia budowlanego wymaga współdziałania inwestorów z wyspecjalizowanymi na 

obszarze budownictwa,  służbami prawniczymi, czy to z własnymi czy z kancelariami prawnymi.  

Współdziałanie to jednak bywa różne i jeżeli przy sporządzaniu umów nie jest zaangażowany 

inżynier budownictwa znający regulacje prawne na których opiera się proces inwestycyjny lub 

przynajmniej nie jest zaproszony do konsultacji, to efekt końcowy może być inny od zamierzonego. 

Praktyka wskazuje, że prawnicy skupiają się przede wszystkim na poprawności  konstrukcji umów 

od strony obowiązujących przepisów w tej materii, tj. przede wszystkim na określeniu terminów 

realizacji świadczenia, wysokościach kar za nieterminowe wykonanie robót, na wypunktowaniu 

obowiązków wykonawcy, podaniu kwoty wynagrodzenia, marginalizując przy tym opis przedmiotu 

zamówienia, obowiązki inwestora dla którego pracuje kancelaria i często pomijając zagadnienia 

istotne dla robót budowlanych a mianowicie warunki waloryzacji wynagrodzenia czy rozliczania 

robót dodatkowych. Tymczasem są to zagadnienia które, z uwagi na charakter procesu 

inwestycyjnego przejawiający się wysokim stopniem  skomplikowania przedmiotu zamówienia, 
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długoterminowością realizacji, nieprzewidywalnością  mogących wystąpić zdarzeń, powinny  być 

w sposób szczególny  rozwiązane w umowach o roboty budowlane. 

Poniżej zamieszczono przykład, który miał miejsce w praktyce. Uchybienia w konstrukcji umów oraz 

nierzetelność projektanta spowodowały, że doszło do sporu pomiędzy stronami, którego finał 

znalazł się w sądzie.  

 

2. Przykład z praktyki 

Inwestor finansujący roboty budowlane ze środków prywatnych, nie posiadający specjalistycznego 

zespołu ds. inwestycji, powierzył zorganizowanie procesu inwestycyjnego kancelarii prawnej.  

Z uwagi na założony przez inwestora krótki termin realizacji inwestycji, kancelaria przyjęła schemat 

działań, który nie zachowywał przejrzystości w etapowaniu procesu inwestycyjnego i w zakresach 

obowiązków: 

 wybrano tryb „zaprojektuj i wybuduj”, 

 obowiązki inwestora mające na celu przygotowanie inwestycji do realizacji zlecono projek-

tantowi, który miał wejść w, nie do końca wyartykułowaną w umowie, rolę „inwestora za-

stępczego”, 

 jednocześnie, na podstawie tej samej umowy zlecono projektantowi prace projektowe, 

 prace projektowe rozpoczęto przed ogłoszeniem postępowania na wybór wykonawcy,  

 po wyborze wykonawcy i zawarciu umowy o roboty budowlane, przekazano wykonawcy na 

podstawie trójstronnego porozumienia efekty prac projektowych. 

Celem przeprowadzenia takiego rozwiązania, kancelaria przygotowała skomplikowaną konstrukcję 

prawną pomiędzy inwestorem - projektantem - wykonawcą,  lecz niezgodną z obowiązującymi na 

obszarze budownictwa, przepisami. I zapewne nie doszłoby do sporu pomiędzy stronami, gdyby 

każda jednostka rzetelnie realizowała swój zakres obowiązków i gdyby działania stron były 

nadzorowane i koordynowane.  

Tymczasem popełniono szereg uchybień różnej natury, które spowodowały, że sprawa znalazła się 

w sądzie. 

1. Kancelaria przygotowała na uregulowanie stosunków pomiędzy inwestorem a projektan-

tem, jedną umowę zamiast dwóch niezależnych. Dotyczyła ona wykonania prac przygoto-

wujących inwestycję do realizacji, które to obowiązki na podstawie aktów prawnych leżą po 

stronie  inwestora oraz wykonania prac projektowych, które z kolei leżą po stronie projek-

tanta.  

Kancelaria jednak nie przewidziała konsekwencji, które mogą wystąpić w sytuacji gdy pro-

jektant nie wywiąże się z pierwszej części zadania. W efekcie połączenia zadań przynależ-

nych do obowiązków dwóch różnych podmiotów, doszło do absurdalnej sytuacji, w której 

wykonawca przejmując prace projektowe na podstawie trójstronnego porozumienia stał 

się, w świetle umowy  odpowiedzialny za zaniedbanie projektanta wynikłe na etapie przy-
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gotowania inwestycji do realizacji. Zaniedbanie projektanta polegało niedostatecznym ro-

zeznaniu istniejącej infrastruktury technicznej i nie pozyskaniu przez niego, warunków 

technicznych podłączenia do sieci. Ten fakt spowodował, że zamiast przyjąć najprostsze 

rozwiązanie polegające na doprowadzeniu wody na cele p.poż. z sieci miejskiej projektant 

zaprojektował zbiornik p.poż. 

W tej sytuacji powstał spór dotyczący zakresu obowiązków projektanta i wykonawcy, po-

nieważ wg inwestora odpowiedzialność, w świetle zawartej umowy za przyjęcie bardziej 

niedogodnego dla inwestora rozwiązania, powinien ponieść wykonawca. Trudno jednak się 

z tym zgodzić ponieważ zawarta umowa obarczona byłą wadą i nie respektowała obowią-

zujących w Polsce przepisów wg których, za pozyskanie warunków technicznych w ramach 

przygotowania inwestycji do realizacji, odpowiedzialny jest inwestor. 

2. Nie zachowano właściwego etapowania prac w procesie inwestycyjnym. Postępowanie 

przetargowe na wybór wykonawcy winno być poprzedzone pracami mającymi na celu 

przygotowanie  inwestycji do realizacji tj. po uzyskaniu wszelkich warunków technicznych 

i niezbędnych zgód. Tymczasem w opisanej sytuacji wykonawcy przystępowali do przetargu 

nie mając pełnej wiedzy o warunkach podłączenia do mediów. 

3. Proces inwestycyjny polegający na przebudowie i rozbudowie obiektu został przeprowa-

dzony, w mniemaniu inwestora i kancelarii w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Tymczasem, 

co pokazują fakty został przeprowadzony z pomieszaniem tego trybu z trybem „wybuduj”.  

4. Inwestor nie przekazał oferentom na etapie postępowania na wybór wykonawcy,  informa-

cji o planowanym przez projektanta, zbiorniku p.poż.  

Nie było przepływu informacji pomiędzy projektantem a inwestorem pomimo, że na pod-

stawie zawartej umowy na wykonanie projektu budowlanego, projektant miał konsultować 

materiały do przetargu i uczestniczyć w negocjacjach związanych z wyborem generalnego 

wykonawcy w zakresie dotyczącym rozwiązań projektowych. 

5. Koncepcja opracowana przez projektanta a przedstawiona oferentom w postępowaniu 

przetargowym  nie nawiązywała do problemu dostawy wody na cele p.poż. W opracowaniu 

nie przedstawiono warunków podłączenia  i  nie było czytelnej informacji dla oferentów.  

Podsumowując opisaną sytuację można stwierdzić, że źródłem sporu było: 

 zaniedbanie projektanta w rozeznaniu istniejącej infrastruktury, oraz 

 skonstruowanie przez kancelarię umowy pomiędzy inwestorem a biurem projektów obar-

czonej wadą. W umowie bowiem połączono zadania, które z mocy prawa, były obowiąz-

kiem dwóch różnych podmiotów (inwestora i projektanta) co spowodowało, na podstawie 

trójstronnego porozumienia przeniesienie ich na wykonawcę. Powstała pętla nakładająca 

na wykonawcę odpowiedzialność za prace, za które powinien być odpowiedzialny inwestor.  

 

 

 



 

 

Strona 13 
 

3. Zakresy obowiązków uczestników procesu inwestycyjnego 

W Polsce nie ma  aktu prawnego, który w sposób kompleksowy regulowałby budowlany proces 

inwestycyjny od początku do końca, a zatem od samego zamysłu o inwestowaniu, przez 

sprawdzenie możliwości inwestycyjnych, pozyskanie warunków technicznych, sporządzenie 

koncepcji i wstępnych kosztów realizacji inwestycji, i dalej przez sporządzenie projektu 

budowlanego i przygotowanie  projektów wykonawczych,  realizację robót budowlanych, aż po 

oddanie obiektu do użytkowania. Mamy jedynie ustawy i rozporządzenia regulujące wybiórczo 

pewne fragmenty procesu inwestycyjnego, z których większa część ustanowiona jest pod kątem 

zamówień na roboty budowlane, finansowanych ze środków publicznych. 

Z korzyścią dla sprawy, zakresy obowiązków uczestników procesu inwestycyjnego, które stały się 

źródłem sporu, są regulowane przez obowiązujące przepisy. Zgodnie z  ustawą Prawo budowlane 

z dnia 7 lipca 1994 r. z późn. zmianami (ten akt prawny obowiązywał w trakcie prowadzenia 

inwestycji) - art. 18 oraz ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. z późn. zmianami  - 

art.647 do obowiązków inwestora (zamawiającego) należy zorganizowanie procesu budowy 

(ustawa PB) i prowadzenie czynności związanych z przygotowaniem robót ( ustawa KC).  Pozyskanie 

warunków technicznych to czynności wchodzące w skład tych zadań i wykonawca biorący udział 

w postępowaniu na „zaprojektuj i wybuduj” powinien otrzymać warunki techniczne, po pierwsze: 

od inwestora (zamawiającego), po drugie: na etapie postępowania przetargowego na wybór 

wykonawcy. Wykonawca przygotowujący ofertę musi bowiem wiedzieć dokładnie jaki zakres zadań 

mu przyjdzie realizować, ponieważ od tego uzależnione jest szacowane przez niego wynagrodzenie.  

To zagadnienie jest precyzyjnie uregulowane na obszarze zamówień publicznych poprzez 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Oczywiście w opisanej sytuacji, przy 

finansowaniu inwestycji ze środków prywatnych przepisy te nie są obowiązkowe ale dają pogląd 

w jakim zakresie powinna być przygotowana inwestycja do realizacji jeżeli ma być zastosowany tryb 

- zaprojektuj i wybuduj. 

W tym trybie, obowiązkiem zamawiającego jest przygotowanie programu funkcjonalno-

użytkowego (PFU), w ramach: 

 zorganizowania procesu budowy wg ustawy Prawo budowlane, 

 przygotowania robót wg kodeksu cywilnego, 

 przygotowaniu zamówienia na „zaprojektuj i wybuduj” finansowanego ze środków publicz-

nych.  

Dopiero po opracowaniu tego głównego dokumentu opisującego przedmiot zamówienia, 

zamawiający ma prawo zorganizować postępowanie na wybór wykonawcy w trybie „zaprojektuj 

i wybuduj”.  
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Oferent, biorący udział w postępowaniu przetargowym formułuje swoją ofertę, w tym również 

wynagrodzenie na podstawie PFU. Dlatego też musi wiedzieć z jakimi zagadnieniami oraz z jakimi, 

ewentualnymi problemami technicznymi będzie musiał się zmierzyć przy realizowaniu świadczenia. 

Warunki przyłączenia wymagane przy programie funkcjonalno-użytkowym są jednym z kluczowych 

dokumentów wpływających na poziom wynagrodzenia, ponieważ określają dane techniczne, rodzaj 

materiału, sposób wykonania (technologia), miejsce podłączenia. 

Podsumowując, w zamówieniach publicznych, przy trybie „zaprojektuj i wybuduj” wyraźnie 

oddzielony jest etap przygotowawczy procesu inwestycyjnego od etapu właściwego, dotyczącego 

projektowania i wykonawstwa. Dopiero po zakończeniu czynności przygotowawczych 

polegających na opracowaniu PFU i pozyskaniu warunków, Zamawiający może przeprowadzić 

postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy. 

Reasumując, każdy z uczestników procesu inwestycyjnego (Inwestor, Projektant, Wykonawca) ma 

do odegrania swoją rolę przy realizacji inwestycji. W opisanej sytuacji swoją rolę polegającą na 

przygotowaniu inwestycji do realizacji inwestor powierzył projektantowi, który z racji zapisów 

umownych dotyczących zakresu prac miał pełnić niejako (ukrytą)  rolę inwestora zastępczego. 

Niestety, na podstawie tej samej umowy, co było błędem, inwestor zlecił projektantowi również 

prace projektowe. Projektant nie sprawdził się jako inwestor zastępczy i nie pozyskał warunków 

technicznych, zatem nie wywiązał się z nałożonego obowiązku. Tym samym, w świetle ustawy 

Prawo budowlane i Kodeks Cywilny nie wywiązał się również ze swojego obowiązku inwestor. 

Tymczasem, na zasadzie implikacji wynikającej z zawartych umów,  niezrealizowane przez 

projektanta zadania przygotowujące inwestycję do realizacji, miałyby przejść na wykonawcę. 

W świetle prawa taka implikacja jest wadliwa - z racji ról przypisanych przez prawo wykonawca 

musi stać poza tą implikacją.  

To nic, że przy inwestycji finansowanej ze środków prywatnych strony mogą dowolnie regulować 

stosunki. Należy bowiem pamiętać, że swoboda umów nie pozwala na odejście od przepisów oraz 

ogólnie przyjętych zasad i stosowanych norm. W polskim prawie obowiązuje hierarchia  

dokumentów - w przypadku sporów prawo mają obowiązujące przepisy a dopiero później zawarte 

przez strony umowy. 


