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I. Informacje Stowarzyszenia 

 

1. W 2022 r., pomimo trwającej pandemii,  Zarząd Stowarzyszenia przeprowadził szereg szkoleń 

i seminariów. 

Kosztorysowanie Robót Budowlanych - Szkolenie podstawowe - przeprowadzono 7 szkoleń 

w terminach: 

- 21-22 oraz 28-29.01.2022 r. 20-21 oraz 27-28.09.2022 r. 

- 11-12 oraz 18-19.03.2022 r. 20-21 oraz 25-26.10.2022 r. 

- 12-13 oraz 19-20.05.2022 r. 01-02 oraz 08-09.12.2022 r. 

- 07-08 oraz 21-22.06.2022 r. 

Kosztorys inwestorski i przedmiar robót w zamówieniach publicznych - zgodnie z nowymi 

rozporządzeniami MRIT. Weryfikacja formalna - przeprowadzono dwa szkolenia w terminach: 

- 03.03.2022 r. 

- 14.10.2022 r. 

Opis i szacowanie wartości zamówienia na roboty budowlane zgodnie z nowymi rozporzą-

dzeniami - przeprowadzono 7 szkoleń w terminach: 

- 11.02.2022 r.   07.04.2022 r. 

- 18.02.2022 r.   11.05.2022 r. 

- 25.02.2022 r.    13.06.2022 r. 

- 04.03.2022 r. 

Kurs dla Kandydatów na Rzeczoznawcę Kosztorysowego SKB - przeprowadzono 1 szkolenie 

w terminie:  

- 01-02 , 08-09 oraz 15 .10. 2022 r. 

 

2. Warsztaty Kosztorysowe KOŁOBRZEG 2022 - Waloryzacja wynagrodzenia za roboty budowla-

ne widziana oczami Wykonawcy oraz Zamawiającego. 

W dniach 6-7 października 2022r. odbyły się w Kołobrzegu, w Domu Pracy Twórczej i Wypo-

czynku Politechniki Poznańskiej, WARSZTATY SKB zorganizowane przez trzy Oddziały Stowarzy-

szenia Kosztorysantów Budowlanych: 

 Oddział Poznań - reprezentowany przez przewodniczącego kol. Macieja Sikorskiego, 

 Oddział Białystok - reprezentowany przez przewodniczącego Mirosława Świętu-

chowskiego, 

 Oddział Bielsko - Biała - reprezentowany przez przewodniczącego Ryszarda Jakubca. 

 

 

 



 

 

 

Organizatorzy Warsztatów wybrali temat dotyczący waloryzacji wynagrodzeń za roboty bu-

dowlane mając na uwadze aktualne realia rynkowe związane z gwałtownymi wzrostami cen 

robót budowlanych spowodowanymi m.in. trwającą epidemią, kryzysem energetycznym oraz 

działaniami zbrojnymi na Ukrainie.  

Warsztaty wzbudziły szerokie zainteresowanie wśród kosztorysantów, ponieważ przedstawio-

no i dyskutowano nad stosunkiem Wykonawców do sposobu waloryzacji wynagrodzenia, jak 

również nad stosunkiem drugiej strony, Zamawiających. 

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z Warsztatów zamieszczo-

nym w niniejszym Biuletynie.   

 

3. Artkuły problemowe. 

Zapraszamy członków Stowarzyszenia do zapoznania się z dwoma ciekawymi artykułami doty-

czącymi nowych przepisów: 

 Kolegi Tomasza Pytkowskiego - Nowe wymagania dla specyfikacji technicznych wy-

konania i odbioru robót budowlanych, 

 Koleżanki Renaty Niemczyk - Nowe przepisy pozwalające na zmianę wynagrodzenia 

wykonawcy. 

Są one jak najbardziej na czasie i Zarząd ma nadzieję, że będą pomocne w pracy każdego kosz-

torysanta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

II. Sprawozdanie z Warsztatów SKB – Kołobrzeg 6-7 października 
2022 r. 

 
W dniach 6-7 października 2022 r. odbyły się w Kołobrzegu, w Domu Pracy Twórczej i Wypoczynku 

Politechniki Poznańskiej, WARSZTATY SKB zorganizowane przez trzy Oddziały Stowarzyszenia 

Kosztorysantów Budowlanych: 

- Oddział Poznań – reprezentowany przez przewodniczącego kol. Macieja Sikorskiego, 

- Oddział Białystok – reprezentowany przez przewodniczącego Mirosława Świętuchowskiego, 

- Oddział Bielsko – Biała – reprezentowany przez przewodniczącego Ryszarda Jakubca.  

 

Warsztaty, których tematem przewodnim była „Waloryzacja wynagrodzenia za roboty budowlane 

widziana oczami Wykonawcy i Zamawiającego” otworzyli przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia: 

kol. Renata Niemczyk, kol. Włodzimierz Cichewicz, kol. Ryszard Równicki oraz przewodniczący 

Oddziału Poznań – kol. Maciej Sikorski.  

 
We wprowadzeniu podkreślano trafność dobranego tematu Warsztatów do aktualnie panującej w kraju, 

sytuacji gospodarczo – ekonomicznej charakteryzującej się rosnącymi gwałtownie cenami czynników 

produkcji, a w konsekwencji cenami robót budowlanych, postępującej inflacji, zapaści na rynku 

energetycznym i paliwowym, trudnościami w dostawach materiałów budowlanych itd.,  wpływających 

niekorzystnie na kondycję wykonawców realizujących kontrakty z ustalonym wynagrodzeniem 

ryczałtowym. Jak pokazuje praktyka, nawet zawarte w umowach klauzule waloryzacyjne nie ochroniły 

wykonawców przed niekorzystnym wpływem nieoczekiwanej zmiany cen spowodowanej kryzysem 

epidemicznym, energetycznym, działaniami zbrojnymi na Ukrainie itd. 



 

 

 
Mając powyższe na uwadze, organizatorzy Warsztatów tak dobrali tematy referatów, żeby 

uczestnicy mogli zapoznać się z aktualną, dynamiczną  sytuacją cenową na rynku oraz 

możliwościami zmiany wynagrodzenia za roboty budowlane w świetle ustawy Prawo zamówień 

publicznych, Kodeksu cywilnego oraz zawartych umów.   

Pierwszym prelegentem był kol. Tomasz Pytkowski – Prezes Stowarzyszenia, który uczestniczył 

w Warsztatach on-line. Omówił zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 

2019 r. mające fundamentalne znaczenie dla kosztorysantów, a także metody i podstawy 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót na obszarze zamówień publicznych 

zgodnie z nowymi, aktualnymi rozporządzeniami MRiT. Temu tematowi poświecono sporo uwagi 

ponieważ akty te, wobec braku innych urzędowych, stały się wskazówką i wzorcem 

kosztorysowania również na obszarach na których roboty budowlane finansowane są ze środków 

prywatnych oraz dlatego, że kosztorys inwestorski opracowany w oparciu o ogólnodostępne 

publikacje cenowe może stać się w określonych sytuacjach punktem odniesienia przy ustalaniu 

zmiany wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

W kontekście głównego tematu Warsztatów dotyczącego waloryzacji wynagrodzenia za roboty 

budowlane, kolejnym ważkim zagadnieniem były zmiany cen w budownictwie w ostatnich latach. 

Z tematem tym zmierzył się kol. Mirosław Świętuchowski – przewodniczący Oddziału Białystok, 

który wykazał, na podstawie własnych badań i analiz, że nastąpiły w krótkim okresie gwałtowne 

i nieoczekiwane zmiany cen uprawniające strony do ewentualnej zmiany wynagrodzenia należnego 

wykonawcy. 

 



 

 

Kontynuując, szereg tematów poruszanych na Warsztatach dotyczyło aspektów praktycznych 

dotyczących kalkulacji sporządzanej przez wykonawcę: 

 „Ryzyko jako element zysku” – prelegent kol. Ryszard Jakubiec – przewodniczący Oddziału 

Bielsko – Biała, 

 „Przyczyny rozbieżności pomiędzy kosztorysem inwestorskim a wartością ofert przetargo-

wych. Analiza problemów powstałych na etapie realizacji – dla wybranych inwestycji” – 

prelegent kol. Stanisław Plesiński, 

 „Wzrost kosztów realizacji inwestycji budowlanych w ujęciu wykonawcy. Składowe ceny 

kosztorysu ofertowego w dobie niestabilności cen i kosztów realizowanych inwestycji” – 

prelegent kol. Piotr Smółka. 

Już sam sposób sformułowania tematów podbija problem dotyczący rozbieżności pomiędzy 

wartością robót budowlanych skalkulowaną po stronie zamawiającego a skalkulowaną stronie 

wykonawcy. Wykonawca nie jest skrępowany żadnymi aktami prawnymi a jedynie musi 

dostosować się do warunków sprecyzowanych przez zamawiającego w Specyfikacji Warunków 

Zamówienia i które to dotyczą sposobu przedstawienia oferty a nie sposobu jej sporządzenia. Tak 

więc kalkulacja oferty wykonawcy jest subiektywna, uwzględniająca konkretny obszar rynku, jego 

kondycję finansową i  pozycję na tymże rynku, co przejawia się w wysokości kalkulowanego przez 

wykonawcę ryzyka. Prelegenci nie pominęli również jakości przygotowania dokumentacji 

projektowej, która to jakość wpływa bezpośrednio na wartość robót kalkulowanych zarówno po 

stronie zamawiającego jak i wykonawcy. Im bardziej schematyczna dokumentacja tym większe 

mogą być rozbieżności i tym większe ryzyko kalkuluje wykonawca licząc się z robotami 

dodatkowymi i zwiększeniem kosztów.  

Wreszcie kolejnym blokiem tematów był blok nawiązujący do samej waloryzacji wynagrodzenia, 

dotyczący: praktycznych klauzul waloryzacyjnych, sposobów waloryzacji, waloryzacji w świetle 

Kodeksu cywilnego i orzecznictwa sądowego, wadliwych przykładów waloryzacji. 

Do szczegółowych tematów wymienionych poniżej odnieśli się: 

 „Klauzule zmiany wynagrodzenia na podstawie art. 439 ustawy Prawo zamówień publicz-

nych w praktyce” – kol. Balbina Kacprzyk – Prezes Honorowy Stowarzyszenia, 

 „Zmiany wynagrodzenia na podstawie Kodeksu Cywilnego” oraz „Sposoby waloryzacji wy-

nagrodzenia w sytuacjach spornych – Przykłady” – prelegent kol. Maciej Sikorski – prze-

wodniczący Oddziału Poznań, 

 „Waloryzacja robót budowlanych poza zamówieniami publicznymi z punktu widzenia wy-

konawcy” – prelegent kol. Rafał Pisarczyk, 

 „Waloryzacja wartości robót budowlanych w świetle orzecznictwa sądowego” – prelegent 

kol. Włodzimierz Cichewicz. 

 



 

 

Pierwszy wymieniony temat dotyczący klauzul waloryzacyjnych był podstawą do dalszych 

dywagacji dotyczących waloryzacji. Kol. Balbina Kacprzyk przedstawiła zakres treści, który powinny 

zawierać klauzule waloryzacyjne żeby móc, w świetle obowiązujących przepisów dokonać zmiany 

wynagrodzenia wykonawcy, a kol. Maciej Sikorski podbił konieczność spójności pomiędzy 

klauzulami a Specyfikacjami Warunków Zamówienia w części dotyczącej oferty finansowej 

składanej przez wykonawcę.  

 
Oferta wykonawcy bowiem powinna być  przedstawiona w sposób umożliwiający zastosowanie 

klauzul. W przeciwnym razie strony muszą uciec się do negocjacji, a w przypadku braku 

porozumienia nawet do złożenia sprawy w Sądzie. 

Sposób podchodzenia sądów do zmiany wynagrodzenia należnego wykonawcy w sytuacji 

nadzwyczajnych zmian cen przy braku klauzul waloryzacyjnych był również przedmiotem prelekcji 

i dyskusji na Warsztatach. Pomimo braku w Kodeksie cywilnym definicji „rażącej straty” 

i „nadzwyczajnej zmiany stosunków”, orzecznictwo sądowe  wypracowało schemat postępowania 

w takich sytuacjach. Dzięki temu zamawiający i wykonawca, po zapoznaniu się z orzecznictwem 

pozyskują świadomość hipotetycznego efektu postępowania sądowego.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III. Artykuły problemowe 
 
Tomasz Pytkowski 
 

1.  Nowe wymagania dla specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych 

 

Najważniejsze wymagania dotyczące zakresu i formy specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych. Szczegółowe omówienie zmian zawartości strony tytułowej STWiORB 

obowiązujących od 2022 r. 

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego [1], zwane dalej „rozporządzeniem". 

Określono w nim m.in. metody i podstawy sporządzania specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych, zwanych dalej „specyfikacjami". Nowa regulacja zastąpiła 

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku o tym samym tytule. Tak więc 

po 17 latach obowiązywania praktycznie tych samych przepisów mamy nowy akt prawny, który bez 

wątpienia bazuje na dotychczasowych przepisach i wprowadza jedynie niewielkie zmiany, które 

postaram się opisać. 

Rola STWiORB w zamówieniach publicznych 

Zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych [2] - zamówienia na roboty 

budowlane opisuje się za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych. Specyfikacje są zatem bardzo istotnym dokumentem, 

który wraz z projektem opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane. Niestety należy 

stwierdzić, że w wielu postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego specyfikacje są 

traktowane jako zło konieczne, opracowywane na zasadzie kopiuj-wklej z innych postępowań, 

co powoduje, że nie tylko nie spełniają swojej roli, ale również z uwagi na niespójne zapisy 

wprowadzają wykonawców w błąd. Jakie zatem zadanie mają specyfikacje w procesie udzielania 

zamówienia publicznego na roboty budowlane? Zgodnie z § 12 rozporządzenia opracowania te 

zawierają w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości 

wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów 

budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Stanowią zatem 

dopełnienie dokumentacji projektowej w wyżej wskazanym zakresie i są niezbędne nie tylko na 

etapie przygotowania przez wykonawcę oferty, ale przede wszystkim na etapie wykonania i odbioru 

robót budowlanych. Funkcja ta nie uległa zmianie od 2004 roku. 

 



 

 

Dla jakich robót 

Specyfikacje tak jak dotychczas, w zależności od stopnia skomplikowania robót budowlanych, 

składają się ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót podstawowych, rodzajów 

robót według przyjętej systematyki lub grup robót. Dla budowy w rozumieniu ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane [3] specyfikacje należy opracować z uwzględnieniem podziału 

grup robót wg Wspólnego Słownika Zamówień, określając w nich co najmniej: 

1. roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę, 

2. roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 

oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 

3. roboty w zakresie instalacji budowlanych, 

4. roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

Wspólne wymagania dotyczące robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia mogą być 

ujęte w specyfikacji ogólnej (§ 13). 

Strona tytułowa STWiORB 

Zdecydowaną nowością w rozporządzeniu dotyczącą specyfikacji jest dokładne wyliczenie (rys. 1), 

co powinna zawierać strona tytułowa specyfikacji (poprzednie rozporządzenie Ministra Infra-

struktury z 2004 roku tego nie określało). 

 
Rys. 1 Zmiany dotyczące strony tytułowej STWiORB. 

Zgodnie z treścią § 14 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia strona tytułowa specyfikacji obejmuje:  

 Nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego 



 

 

Należy podkreślić, iż nie jest to byle jaka nazwa, którą możemy dowolnie zmieniać. Nazwa 

zamówienia jest używana w dokumentach zamówienia (m.in. ogłoszeniu o zamówieniu, 

specyfikacji warunków zamówienia, etc.) przez cały okres jego realizacji i musi być tożsama 

we wszystkich dokumentach. Wymaga to koordynacji osoby opracowującej specyfikacje 

z zamawiającym. Warto tu przypomnieć, iż specyfikacje powstają jeszcze przed wszczęciem 

zamówienia i bardzo często, szczególnie przy małych zamówieniach na roboty remontowe, 

nazwa ta jeszcze nie jest ustalona. Nie trzeba chyba tłumaczyć, że nawet jedno słowo w na-

zwie może mieć bardzo duże znaczenie - np. „Modernizacja sali gimnastycznej..." vs. „Re-

mont sali gimnastycznej…” Poprzednie rozporządzenie nakazywało nazwę nadaną zamó-

wieniu podawać w części ogólnej.  

 Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy specyfikacja, a w przypadku braku adresu 

opis lokalizacji obiektu  

Mamy tu do czynienia z nowym zapisem, który jest sukcesywnie używany w rozporządze-

niu odnośnie wszystkich dokumentów w nim wymienionych. Poza adresem, a dokładnie 

w przypadku jego braku na stronie tytułowej musimy podać opis lokalizacji obiektu. Jest to 

oczywiście zapis, który dotyczy nowych inwestycji, gdzie adres jeszcze nie został nadany, 

jak i wszystkich robót liniowych (np. drogi i koleje). W takiej sytuacji jako opis lokalizacji 

podajemy numery działek. Jeżeli ilość informacji nie mieści się na stronie tytułowej, rozpo-

rządzenie dopuszcza zamieszczenie ich na kolejnych stronach albo w postaci załącznika do 

strony tytułowej. 

 W zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia - nazwy 

i kody: - grup robót, klas robót, kategorii robót 

Podobnie jak w przypadku nazwy zadania -nazwy i kody CPV muszą być ustalone z zama-

wiającym i być tożsame we wszystkich dokumentach zamówienia. Nie można również za-

pomnieć o głównym celu w jakim stosujemy nazwy i kody CPV, tj. umożliwieniu wykonaw-

com otrzymania informacji o postępowaniu. I tak, w ogłoszeniu o zamówieniu wpisujemy 

zawsze główny kod zamówienia oraz kody uzupełniające. Podobnie w przypadku specy-

fikacji, należy ustalić z zamawiającym główny kod CPV i dosłownie kilka kodów uzupełnia-

jących. Kilkanaście kodów na stronie tytułowej może nie tylko wprowadzać wykonawcę 

w błąd, ale również stanowić problem w ogłoszeniu. 

 Nazwę i adres zamawiającego 

Sprawa niby oczywista, ale często w dokumentach zamówienia publicznego w wielu po-

stępowaniach pojawia się określenie „inwestor", które nie ma umocowania w ustawie Pzp. 

W art. 7 pkt 31 ustawodawca zdefiniował pojęcie zamawiającego i jesteśmy zobowiązani 

używać właśnie takiego określenia we wszystkich dokumentach zamówienia, w tym w spe-

cyfikacjach. 



 

 

 Nazwę specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz jej numer 

Bardzo długo wyczekiwany przepis przez kosztorysantów, niezbędny do prawidłowego 

opracowania przedmiaru robót. Zgodnie bowiem z treścią § 10 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia 

dla każdej pozycji przedmiaru robót należy podać numer specyfikacji zawierającej wyma-

gania dla danej pozycji przedmiaru. Niestety dotychczas trudno było się doprosić o nume-

rowanie specyfikacji. 

 Imię i nazwisko osoby opracowującej specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz - o ile występują – nazwę adres podmiotu opracowującego specyfi-

kację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych 

Na stronie tytułowej oczywiście musi znajdować się informacja o imieniu i nazwisku osoby, 

która ją opracowała. Zgodnie z uzasadnieniem do zmian w rozporządzeniu, jeżeli specyfi-

kację przygotowywało kilka osób podajemy ich imiona i nazwiska. Ponadto biorąc pod 

uwagę brzmienie przepisu oraz przez analogię do zawartości strony tytułowej kosztorysu 

inwestorskiego, na stronie tytułowej specyfikacji nie powinny znajdować się podpisy osób 

ją opracowujących. 

Należy podkreślić, iż ww. katalog informacji, które muszą się znaleźć na stronie tytułowej 

specyfikacji ma charakter zamknięty z uwagi na treść przepisu. Niedopuszczalne jest zapi-

sanie jakichkolwiek innych informacji na stronie tytułowej specyfikacji. Niestety zapo-

mniano o umieszczeniu na stronie tytułowej daty opracowania. 

Zawartość specyfikacji technicznych 

Poza dodaniem w rozporządzeniu przepisów dotyczących zawartości strony tytułowej specyfikacji 

pozostałe przepisy pozostały, co do zasady, bez zmian w stosunku do rozporządzenia Ministra In-

frastruktury z 2004 roku. 

Tak więc poza stroną tytułową specyfikacje zawierają co najmniej (§ 14 ust. 1 pkt 2-11):  

1) część ogólną, która obejmuje: 

a) przedmiot i zakres robót budowlanych, 

b) wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 

c) informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z uwagi na: 

- organizację robót budowlanych, 

- zabezpieczenie interesów osób trzecich, 

- ochronę środowiska, 

- warunki bezpieczeństwa pracy, 

- zaplecze dla potrzeb wykonawcy, 

- warunki organizacji ruchu, 

- ogrodzenie, 

- zabezpieczenie chodników i jezdni, 



 

 

d) określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej niezdefinio-

wanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 

2) wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane 

z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości - 

poszczególne wymagania odnosi się do postanowień norm, 

3) wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budow-

lanych zgodnie z założoną jakością, 

4) wymagania dotyczące środków transportu, 

5) wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia po-

szczególnych elementów, tolerancji wymiarowych i szczegółów technologicznych oraz niezbęd-

ne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania 

specjalne, 

6) opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych 

w nawiązaniu do dokumentów odniesienia, 

7) wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót, 

8) opis sposobu odbioru robót budowlanych, 

9) opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 

10) dokumenty odniesienia – dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych, 

w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia 

techniczne. 

Ważne! Na szczególną uwagę kosztorysantów zasługują punkty dotyczące opisu oraz sposobu roz-

liczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących oraz wymagania związane z przedmiarem 

i obmiarem robót. Z uwagi na brak powszechnie obowiązujących zasad przedmiarowania, specyfi-

kacje stanowią, zgodnie z przepisami, jedyny dokument zamówienia, w którym te zasady możemy 

określić i są one wiążące dla stron. 

Podsumowanie 

Nowe rozporządzenie dotyczące zasad sporządzenia specyfikacji, co do zasady, nie wprowadza 

istotnych zmian w jego treści, a jedynie zmiany redakcyjne. 

Tym, na co głównie powinniśmy zwrócić uwagę jest wprowadzenie przepisów określających 

w sposób enumeratywny zawartość strony tytułowej (co oznacza, że wyliczono wszystkie elementy 

i nie ma innych możliwości niż wymienione - red.) 

Przepisy przejściowe pozwalają nam korzystać ze specyfikacji sporządzonych przed dniem wejścia 

w życie nowych przepisów, o ile w dacie ich sporządzenia spełniały one wymagania określone 

w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego 



 

 

zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 
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2.  Nowe przepisy pozwalające na zmianę wynagrodzenia 

wykonawcy 

 

1. WPROWADZENIE 

Od blisko dwóch lat budowlańcy zmagają się z gwałtownymi wzrostami cen robót budowlanych 

spowodowanych utrzymującą się pandemią koronawirusa, kryzysem energetycznym oraz 

działaniami zbrojnymi na Ukrainie.  

Wykonawcy obawiają się utracenia płynności finansowej na skutek rosnących coraz to bardziej  cen 

na surowce i materiały budowlane, stawek za energię oraz paliwo, kosztów pracowniczych co 

razem wpływa, w warunkach postępującej inflacji na potencjalną możliwość upadłości 

przedsiębiorstw. Z kolei inwestorzy i zamawiający obawiają się przerwania procesów 

inwestycyjnych i zejścia wykonawców z budów, co zawsze generuje koszty związane z koniecznością 

zabezpieczenia nie dokończonych inwestycji, szukania nowych realizatorów przedsięwzięć 

budowlanych i  koniecznością wprowadzania nowych partnerów w niedokończone zadania.  

Z tych przyczyn, coraz częściej odnotowuje się współdziałanie stron procesu inwestycyjnego 

w poszukiwaniu rozwiązań pozwalających na zwiększenie wynagrodzenia należnego wykonawcy 

w sytuacji niespodziewanych i znaczących zmian cen na rynku, które mają miejsce obecnie. Chodzi 

tu zarówno o kontrakty w których brak jest klauzul waloryzacyjnych, jak i kontrakty w których 

klauzule pozwalają na niewielką tylko zmianę wynagrodzenia. 



 

 

2. OPINIA  URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

W związku z zaistniałą sytuacją Urząd Zamówień Publicznych opublikował już w marcu br. na swojej 

stronie internetowej, szeroko omawianą w środowisku budowlanych, opinię, pt. „Dopuszczalność 

zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz 

art. 455 ust. 2 ustawy Pzp”. W opinii tej przedstawiono w jasny sposób przesłanki umożliwiające 

zmianę umowy, również w części dotyczącej zmiany wynagrodzenia bez konieczności 

przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

Jak podkreślił Urząd, na realizację długoterminowych zamierzeń, tak jak w przypadku przedsięwzięć 

budowlanych,  ma wpływ wiele zewnętrznych czynników gospodarczych i społecznych, które 

nabierają szczególnego znaczenia w sytuacji nałożenia na instytucje publiczne szeregu obowiązków 

mających swoje źródło w zarządzaniu finansami publicznymi. Przy zmianie tych czynników (np. 

zaburzenie stosunków gospodarczych przez powstały w 2022 r. konflikt zbrojny na Ukrainie), 

istotnym jest dokonanie przez zamawiających analizy i oceny tych zmian pod kątem  wystąpienia 

przesłanek prawnych dających podstawę do zmiany wynagrodzenia. 

Zauważyć jednak należy, że w świetle obowiązujących przepisów jeżeli nawet będą podstawy ku 

zmianie wynagrodzenia,  Zamawiający może ale nie musi wyrazić zgody na zmianę wynagrodzenia. 

Ten fakt zapewne przyczynił się do wydania kolejnej opinii, tym razem przez Prokuratorię 

Generalną Rzeczypospolitej Polskiej.  

3. OPINIA  PROKURATORII  GENERALNEJ 

W sierpniu br., Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej opublikowała wskazówki 

dotyczące waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy w dokumencie pn. „Zmiana umowy z uwagi na 

nadzwyczajny wzrost cen (waloryzacja wynagrodzenia) – podstawowe zagadnienia”.  

Celem opracowania, przez Prokuratorię dokumentu, było ujęcie w sposób syntetyczny wskazówek 

dotyczących stosowania waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy przez Skarb Państwa lub inny 

podmiot publiczny, z perspektywy dopuszczalności zmiany umowy w sprawie zamówienia 

publicznego oraz gospodarności działania (wydatków) zamawiającego. 

Mając na uwadze uprawnienie zamawiającego a nie obligatoryjną konieczność zmiany 

wynagrodzenia w sytuacji pojawienia się ustawowej przesłanki, Prokuratoria podbiła konieczność 

kierowania się w tej sprawie interesem publicznym. Oznacza to, że zamawiający podejmując 

decyzję o podwyższeniu wynagrodzenia wykonawcy powinien dokonać analizy opłacalności zmiany 

umowy. Z jednej strony powinien uwzględnić wszelkie koszty, które poniesie przy scenariuszu  

upadłości wykonawcy czy też z tytułu odstąpienia wykonawcy od umowy i ponowienia procedury 

postępowania o udzielenie zamówienia, z drugiej natomiast dokonać analizy żądań finansowych 

Wykonawcy.  

W tym świetle działaniem, które można ocenić jako niegospodarne byłaby, zdaniem Prokuratorii 

odmowa podwyższenia wynagrodzenia wykonawcy, mimo spełnienia przesłanek wynikających 



 

 

z ustawy Pzp, gdy wykonawca może, choćby potencjalnie żądać podwyższenia wynagrodzenia na 

podst. art. 357 KC lub art. 632 par 2 KC. 

W tym miejscu zauważyć należy, że stanowisko Prokuratorii nie jest w randze przepisów prawnych, 

a odpowiedzialność za podejmowane decyzje ponosi sam zamawiający. 

4. USTAWA  Z DNIA 7 PAŹDZIERNIKA 2022 r. O ZMIANIE  NIEKTÓRYCH  USTAW  

W CELU UPROSZCZENIA PROCEDUR ADMINISTRACYJNYCH DLA OBYWATELI  

I PRZEDSIĘBIORCÓW 

W związku z  rosnącą z dnia na dzień liczbą pozwów o podniesienie wynagrodzenia należnego 

wykonawcy za realizację robót budowlanych czy liczbą spraw spornych napływających do 

Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, ukazały się przepisy stanowiące wprost 

o możliwości zmiany wynagrodzenia w zaistniałych w Polsce okolicznościach ekonomiczno – 

gospodarczych. Znaleźć je można w ustawie z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych 

ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. 

z 2022 r. poz. 2185). Nowe regulacje weszły w życie 10 listopada 2022 r. 

Na podstawie art. 44 ustawy zmieniającej, zostały zmienione dwa artykuły  w Pzp, mianowicie, w:  

- art. 439, ust. 1 – dotyczącym czasu trwania umowy o roboty budowlane i konieczności zawarcia 

w niej  postanowień w sprawie zasad zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy 

w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia – w tym 

artykule skrócono czas trwania umowy z 12 miesięcy do 6 miesięcy. Oznacza to konieczność 

wprowadzenia klauzul waloryzacyjnych do umowy w sytuacjach gdy termin umowny jest dłuż-

szy od 6 miesięcy. 

W artykule tym rozszerzono obowiązek przewidywania klauzul waloryzacyjnych również 

w umowach dotyczących dostaw. 

- art. 455, ust. 1, pkt. 4 – dotyczącym zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowa-

nia o udzielenie zamówienia. W artykule tym znalazło się obecnie sformułowanie, które nie bu-

dzi już żadnych wątpliwości stron procesu inwestycyjnego co do  sytuacji w których można do-

konać zmiany umowy.  

Tak więc obecnie dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego 

postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli konieczność zmiany umowy, w tym 

w szczególności zmiany wysokości ceny, spowodowana jest okolicznościami, których 

zamawiający działający z należytą starannością , nie mógł przewidzieć, o ile zmiana ta nie 

modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie 

przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.  

Przed wprowadzeniem tego przepisu podstaw do zastosowania waloryzacji wynagrodzenia na 

podstawie art. 455, ust. 1, pkt. 4 należało szukać w Rekomendacjach Prokuratorii Generalnej 

w dokumencie wymienionym w punkcie 3 niniejszego artykułu. 



 

 

Opisane zmiany, zgodnie z art. 75 ustawy zmieniającej nie odnoszą się do postępowań o udzielenie 

zamówienia oraz konkursów wszczętych i nie zakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy 

o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli 

i przedsiębiorców. Do tych postępowań stosuje się dotychczasowe brzmienie przepisów ustawy 

Pzp.  

Natomiast jeżeli umowa dotycząca zamówienia publicznego zawarta została przed dniem wejścia 

w życie ustawy z dnia 7 października 2022 r. i jest w trakcie realizacji, to w przypadku istotnej 

zmiany cen materiałów i kosztów, których zamawiający działając z należytą starannością  nie mógł 

przewidzieć, stosuje się art. 48 ustawy zmieniającej.   

Oznacza to generalnie możliwość zmiany umowy o roboty budowlane bez przeprowadzenia 

nowego postępowania o udzielenie zamówienia, polegającej na: 

- zmianie wysokości wynagrodzenia wykonawcy, 

- dodaniu postanowień dotyczących zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia wy-

konawcy – w przypadku umów, które nie zawierają takich postanowień,  

- zmianie postanowień dotyczących zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia wy-

konawcy, w szczególności w zakresie maksymalnej wartości zmiany tego wynagrodzenia – 

w przypadku umów, które zawierają takie postanowienia, 

- zmianie postanowień umowy dotyczących jej wykonania, w szczególności dotyczących: 

a. zakresu świadczenia wykonawcy, z czym może wiązać się odpowiadająca jej zmiana wy-

nagrodzenia wykonawcy lub sposobu rozliczenia tego wynagrodzenia, 

b. terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowego zawieszenia wykonywania 

umowy lub jej części, 

c. sposobu wykonywania umowy, 

o ile wzrost wynagrodzenia wykonawcy spowodowany każdą kolejną zmiana nie przekroczy 50% 

wartości pierwotnej umowy. 

Wg art. 48, ust. 2 – w przypadku gdy zmiana umowy dotyczy zmiany wynagrodzenia wykonawcy, 

strony ponoszą zwiększony koszt wykonania zamówienia publicznego w uzgodnionych częściach, 

a sposób zmiany wynagrodzenia może być ustalony z użyciem wskaźnika zmiany cen materiałów 

lub kosztów , w szczególności wskaźnika ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego.    

Tak więc, obie strony ponoszą koszty zwiększonego wynagrodzenia wykonawcy lecz  decyzyjność 

w kwestii rozdziału tych kosztów ustawodawca pozostawił  stronom procesu inwestycyjnego, jak 

również wybór sposobu ustalenia zmiany wynagrodzenia. Wprawdzie wskazuje  on na dane GUS-u 

ale nie są one wskazane do obligatoryjnego stosowania.  

Art. 48, ust. 3 nakazuje wykonawcy, którego wynagrodzenie zostało zmienione  zgodnie z ust. 1, 

pkt 1-3, dokonanie zmiany wynagrodzenia przysługującego wykonawcy, z którym zawarł umowę 

o podwykonawstwo.  



 

 

5. PODSUMOWANIE 

Podsumowując główne zmiany, które wprowadziła ustawa z 7 października 2022 r., strony procesu 

inwestycyjnego, które zawarły umowę przed dniem wejścia w życie ustawy, tj. 10 listopada 2022 r. 

mogą ustalić, w sytuacji wysokich i nieoczekiwanych wzrostów cen na rynku: 

- nowe warunki zmiany wynagrodzenia należnego wykonawcy, bez względu na to czy w umowie 

były klauzule waloryzacyjne czy też nie, w tym sposób zmiany wynagrodzenia (niekoniecznie 

w oparciu o wskaźniki GUS). Tak więc można również brać pod uwagę wskaźniki publikowane 

przez firmy monitorujące rynek budowlany pod kątem cen i kosztów ( m.in. firma Athensoft Sp. 

z o.o. Orgbud – Serwis Sp. z o.o., OWEOB Promocja Sp. z o.o.).  

- wielkość ponoszonego ryzyka przez obie strony z tytułu zmiany wynagrodzenia. 

W tym miejscu jednak należy nadmienić, że wzrost wynagrodzenia nie może pokrywać 

ewentualnego niedoszacowania wysokości przedmiotu zamówienia przez wykonawcę, który 

obniżył swoje wynagrodzenie w postępowaniu przetargowym chcąc pozyskać zamówienie, nie 

powinien również naszym zdaniem, mając na uwadze orzecznictwo sądowe  odnosić się do zmiany 

(wzrostu) zysku, w sytuacji gdy prowadzone są pomiędzy stronami negocjacje w sprawie pokrycia 

poniesionych strat z tytułu realizacji świadczenia umownego.  


