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Wykaz skrótów

Decyzja ULLK – decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
Decyzja ZRID – decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
FIDIC – Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów, FIDIC (fr: Fédéra-

tion Internationale Des Ingénieurs-Conseils)
GDDKiA – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Czerwona Księga FIDIC – Warunki Kontraktu na budowę dla robót budow-

lanych i inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego. Pierwsze 
wydanie angielsko-polskie COSMOPOLI 2000 (tłumaczenie pierwszego 
wydania FIDIC 1999), SIDiR 200

JEDZ – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
KC – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1740)
KIO – Krajowa Izba Odwoławcza
Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 

(Dz.U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483)
KPA – Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyj-

nego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735)
KPC – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego 

(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1805)
NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
Nowe warunki FIDIC z 2017 r. – Warunki Kontraktu na urządzenia i budowę 

z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz ro-
bót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez wykonawcę, 1. 
Wydanie polskie 2019 (tłumaczenie 2. wyd. 2017)

nPZP/sPZP – ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129)/ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

PGRP – Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej
Prawo autorskie – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062)
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Prawo budowlane – ustawa z dnia 7  lipca 1994 r. – Prawo budowlane 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 235)

Prawo ochrony środowiska – ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (t.j. z 2021 r. poz. 1973)

Prawo restrukturyzacyjne – Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restruktury-
zacyjne (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1588)

Prawo upadłościowe – Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1228)

SIDiR – Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców
SN – Sądy Najwyższy
Specustawa COVID-19 – ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwią-

zaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kry-
zysowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095)

Specustawa drogowa – ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasa-
dach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1363)

Srebrna Księga FIDIC – Warunki Kontraktu na realizację EPC/pod-klucz. CO-
SMOPOLI Wydanie angielsko-polskie 2000 (tłumaczenie pierwszego wy-
dania FIDIC 1999), SIDiR 2000

STWiORB – specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
SWZ/SIWZ – specyfikacja warunków zamówienia, specyfikacja istotnych wa-

runków zamówienia
Ustawa o.o.ś. – ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informa-

cji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 2373)

UZP – Urząd Zamówień Publicznych
WWiORB – warunki wykonania i odbioru robót budowlanych
Żółta Księga FIDIC – Warunki Kontraktowe dla Urządzeń oraz Projektowa-

nia i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót in-
żynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę. Pierwsze 
wydanie angielsko-polskie COSMOPOLI 2000 (tłumaczenie pierwszego 
wydania FIDIC 1999), SIDiR 2000
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Warunki kontraktowe FIDIC (tzw. warunki ogólne kontraktu), jak doskona-
le wiadomo praktykom, stanowią wystandaryzowane wzorce ogólne, uwzględ-
niające najistotniejsze, typowe postanowienia kontraktów budowlanych. Zosta-
ły opracowane na podstawie wieloletnich doświadczeń specjalistów z branży 
przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (FIDIC)1. Wraz 
z tzw. Aktem Umowy oraz opracowanymi przez strony warunkami szczegól-
nymi kontraktu, które dostosowują kontrakt do wymogów i realiów konkretnej 
inwestycji, oraz Wymaganiami Zamawiającego, względnie dokumentacją pro-
jektową tworzą kontrakt budowlany (umowę cywilnoprawną w zakresie reali-
zacji obiektu budowlanego).

Warunki kontraktowe FIDIC dzielą się zasadniczo na klasyczne kontrak-
ty typu Wybuduj (Build only) oraz Zaprojektuj i wybuduj (Design and Build), 
a także bardziej złożone kontrakty o generalną realizację inwestycji, z uwzględ-
nieniem wykonania nie tylko projektu oraz robót budowlanych, ale i dostaw 
w ramach realizacji obiektu gotowego do użytkowania (EPC – engineering/pro-
curement/constuction, inaczej „pod klucz” – turnkey). W przypadku pierwszym 
warunki ogólne stanowi tzw. Czerwona Księga FIDIC, w drugim Żółta Księga 
FIDIC, a w trzecim Srebrna Księga FIDIC. Pierwotna wersja warunków kontrak-
towych pochodzi z 1999 r. i to ta wersja była dotychczas powszechnie stosowana 
na gruncie zamówień publicznych. W 2017 roku FIDIC wprowadził nowe wa-
runki kontraktowe, w których udoskonalono i rozwinięto wiele klauzul budzą-
cych praktyczne wątpliwości. Warunki te dopiero czekają na upowszechnienie, 
a strony często rezygnują z ich wykorzystania właśnie z uwagi na ich rozbudo-
wany charakter. W niniejszym opracowaniu uwaga zostanie skupiona na dwóch 

1 FIDIC – fr. Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils – Międzynarodowa Federacja In-
żynierów Konsultantów – organizacja międzynarodowa założona w  1913  roku przez reprezen-
tantów z Belgii, Francji i Szwajcarii. Do jej celów należy definiowanie i popularyzacja standardów 
w  branżach technologicznych, reprezentacja niezależnych inżynierów konsultantów na arenie 
międzynarodowej, podnoszenie ich kwalifikacji oraz wspieranie wymiany wiedzy i działalności 
przedsiębiorstw świadczących usługi w  zakresie technologii. Za: https://pl.wikipedia.org/wiki/
Mi%C4%99dzynarodowa_Federacja_In%C5%BCynier%C3%B3w_Konsultant%C3%B3w
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rodzajach najpowszechniej stosowanych warunków kontraktowych, a mianowi-
cie Czerwonej i Żółtej Księdze FIDIC z 1999 r., ze wskazaniem ewentualnych 
istotnych różnic na gruncie warunków z 2017 r. Dodatkowo, na przykładzie za-
mawiającego publicznego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
– przeanalizowana zostanie specyfika stosowanych w warunkach polskich wa-
runków szczególnych kontraktu, z uwzględnieniem wprowadzenia przez GDD-
KiA w ostatnim czasie nowych wzorcowych warunków szczególnych w oparciu 
o nowe warunki ogólne FIDIC z 2017 r.2 Wiele opracowań dotyczących warun-
ków kontraktowych FIDIC nie ma dużej wartości praktycznej, bowiem odnosi 
się tylko do warunków ogólnych, nie dokonując analizy stosowanych w prakty-
ce warunków szczególnych i wynikających z nich implikacji. Niniejsze opraco-
wanie ma również za zadanie wypełnić tę lukę.

Typową charakterystykę warunków ogólnych kontraktu i jednocześnie ich 
najcenniejszą cechę stanowi zrównoważenie ryzyk i odpowiedzialności między 
zamawiającym i wykonawcą, umożliwiające ukończenie inwestycji z sukcesem 
dla obu stron. Warto bowiem pamiętać, że proces inwestycyjny, zwłaszcza ten 
wysokonakładowy, rozłożony na kilka lat, wiąże się z powstaniem licznych, czę-
sto nieprzewidywalnych ryzyk, takich jak zmiana cen materiałów i surowców, 
opóźnienia organów, czy też konieczność wykonania nieprzewidzianych robót 
dodatkowych. Warunki kontraktowe FIDIC kładą bardzo istotny nacisk na spra-
wiedliwe rozłożenie przedmiotowych ryzyk między zamawiającym i wykonaw-
cą. Założeniem dobrze skonstruowanego kontraktu budowlanego bowiem jest, 
aby zamawiający otrzymał należycie i terminowo wykonany obiekt budowlany, 
a wykonawca otrzymał odpowiednie wynagrodzenie, uwzględniające zysk i nie 
poniósł straty.

W ostatnich jednak latach zarysowało się na gruncie polskiej praktyki, zwłasz-
cza w sferze zamówień publicznych, gdzie warunki kontraktowe FIDIC są stoso-
wane najszerzej, bardzo niekorzystne zjawisko zachwiania powyższej równowagi 
na korzyść zamawiającego. Wynikało to przede wszystkim z identyfikowaniem 
wszelkich ryzyk kontraktowych i przerzucaniem ich na wykonawcę poprzez mo-
dyfikację lub usuwanie fragmentów, a nawet całych klauzul warunków ogólnych 
FIDIC korzystnych dla wykonawcy w ramach dostosowania kontraktu na mocy 
warunków szczególnych. Działanie to, zwłaszcza wśród zagranicznych wykonaw-
ców występujących w przetargach publicznych i mających doświadczenia z in-
nych krajów unijnych, spotkało się z uzasadnioną dezaprobatą. Stwierdzano na-
wet z niejakim przekąsem, choć nie bez racji, że na gruncie zamówień publicznych 

2 Wzorcowe szczególne warunki kontraktowe GDDKiA można pobrać pod adresem: https://www.
gov.pl/web/gddkia/wzorcowe-dokumenty-kontraktowe-wdk-dla-systemow-projektuj-i-buduj-i-
-umowy-wskaznikowe
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obowiązuje „polski FIDIC”, co miało oznaczać, że warunki ogólne były tak da-
lece modyfikowane, że w zasadzie nie przypominają już zbytnio pierwowzoru3.

Powyższe wynikało z pokutującego do dziś przekonania wielu zamawiających, 
ale i prawników wspierających działania inwestycyjne w sektorze publicznym, że 
dobry kontrakt budowlany to kontrakt identyfikujący i neutralizujący należycie 
wszystkie ryzyka zamawiającego, kosztem wykonawcy. Jakkolwiek przekonanie 
to wynikało z dobrych intencji należytego zabezpieczenia interesu publicznego 
i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi, w praktyce mogło jed-
nak prowadzić do skutków odwrotnych do zamierzonych. Warunki kontraktowe 
FIDIC powstały na podstawie wieloletnich doświadczeń inwestycyjnych w kra-
jach zachodnich (w tym zwłaszcza anglosaskich), o znacznie dłuższym stażu go-
spodarki kapitalistycznej. W krajach tych, nawet w sferze publicznej dominu-
je przekonanie, że choć niewątpliwie istnieje potrzeba zabezpieczenia interesu 
publicznego, to ostatecznie sukces realizacji inwestycji musi się wiązać zarówno 
z sukcesem zamawiającego, jak i wykonawcy. Ostatnia fala zejść z budów przez 
wykonawców ważnych, publicznych inwestycji (zwłaszcza dróg ekspresowych) 
w Polsce, wynikająca z powszechnego stosowania wynagrodzenia ryczałtowego 
w zderzeniu z niespotykanym dotąd wzrostem cen materiałów i robocizny, a tak-
że powiązana z brakiem adekwatnych mechanizmów waloryzacyjnych w kon-
traktach, uświadomiła stronie publicznej pilną konieczność zmiany dotychcza-
sowego paradygmatu. Dla zamawiającego odstąpienie od umowy, wymuszone 
przez bierność wykonawcy, który nie chce ponosić wielomilionowej straty w wy-
niku dalszej realizacji kontraktu niedającego mechanizmów podniesienia wy-
nagrodzenia, oznacza konieczność rozpisania nowego przetargu. W wyniku zaś 
drastycznego wzrostu cen materiałów i kosztów robocizny, nowy koszt realiza-
cji inwestycji jest zazwyczaj znacznie wyższy od pierwotnego, pomimo przepro-
wadzenia konkurencyjnej procedury przetargowej. Z powyższego jasno wyni-
ka, że dla zamawiającego korzystniejszym byłoby utrzymanie dotychczasowego 
kontraktu i jego dalsza realizacja z uwzględnieniem odpowiedniego zwiększe-
nia wynagrodzenia dla wykonawcy tak, by nie ponosił od straty w wyniku prze-
rzucenia na niego wszelkich istotnych ryzyk kontraktowych.

Powyższa potrzeba została dostrzeżona przez ustawodawcę przy wprowa-
dzaniu nowej ustawy Prawo zamówień publicznych z 2019 r. W ramach przepi-
sów dotyczących umowy o zamówienie publiczne podkreślono nie tylko wagę 
współdziałania stron przy realizacji umowy, ale i wprowadzono korzystne dla 
wykonawców wymogi w odniesieniu do treści umów o zamówienie publiczne. 
Dotyczy to zwłaszcza waloryzacji dla umów o roboty budowlane lub usługi na 
okres dłuższy niż 12 miesięcy, a także, co niezwykle istotne, uregulowania zakaz 

3 A. Hajda, Czy „FIDIC” to jeszcze „FIDIC” (w Polsce)? Biuletyn Konsultant, Nr 21 2011, s.14.
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stosowania określonych, szczególnie niesprawiedliwych dla wykonawców klau-
zul umownych (tzw. klauzul abuzywnych, na kształt obrotu konsumenckiego). 
Zakazane klauzule umowne obejmują uregulowanie w umowie: odpowiedzial-
ności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościa-
mi lub zakresem zamówienia; naliczania kar umownych za zachowanie wyko-
nawcy niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem umowy lub jej 
prawidłowym wykonaniem; odpowiedzialności wykonawcy za okoliczności, za 
które wyłączną odpowiedzialność ponosi zamawiający oraz możliwości ogra-
niczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez wskazania minimalnej 
wartości lub wielkości świadczenia stron. Dostrzeżono tym samym i usankcjo-
nowano w systemie prawnym to, że słabszą stroną kontraktu nie jest wyłącznie 
konsument w relacji z przedsiębiorcą, ale i wykonawca zamówienia publicznego 
względem zamawiającego. Wymaga on zatem przynajmniej minimalnego po-
ziomu ochrony w relacji z zamawiającym, który ma nad nim przewagę kontrak-
tową. Zasadniczo zamówienie publiczne jest bowiem typem umowy adhezyjnej, 
to jest takiej, do której wykonawca przystępuje bez możliwości negocjacji jej po-
stanowień. Potrzeba pozyskania lukratywnych zamówień o pewnym finansowa-
niu publicznym wymusza na wykonawcach godzenie się na bardzo częstokroć 
niekorzystne warunki, co w praktyce naraża ich na straty zamiast zysku i nie-
rzadko upadłość. Nowe prawo zamówień publicznych ma na celu istotne ogra-
niczenie tego zjawiska.

W warunkach polskich najważniejszym zamawiającym stosującym warun-
ki kontraktowe FIDIC jest, obok PKP PLK S.A., Generalna Dyrekcja Dróg Kra-
jowych i Autostrad. Wprowadzenie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych 
stało się przyczynkiem do wprowadzenia istotnych zmian dostosowawczych we 
wzorcowych warunkach szczególnych GDDKiA oraz opracowania ich na bazie 
warunków ogólnych FIDIC z 2017 r. Proces ten miał miejsce w ścisłej współpra-
cy z SIDiR4 jako wyłącznym reprezentantem FIDIC w Polsce.

Warto w tym kontekście oddać głos uczestnikowi negocjacji z GDDKiA z ra-
mienia SIDiR Michałowi Skorupskiemu: „Nadrzędnym celem prowadzonych 
rozmów była konieczność minimalizacji ryzyka dla dobrych oferentów. Jest ona 
konieczna, jako że przerzucanie ryzyka realizacji umowy na wykonawcę może 
być korzystne dla pojedynczego wykonawcy, ale zarazem zgubne dla gospodar-
ki jako całości. System działa następująco: do przetargu na realizację kontraktu 
obarczonego dużym ryzykiem startują różni wykonawcy. Część z nich próbuje 
wyceniać ryzyko i składa ofertę z doliczoną premią za ryzyko – wynoszącą z re-
guły kilkadziesiąt procent. Niektórzy oferenci nie doliczają jednak ryzyka, za-
kładając, że będą składać roszczenia i prowadzić spory w razie, gdy ryzyka się 

4 SIDIR – Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców, https://sidir.pl/o-nas/
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zmaterializują. Ponieważ dominują kryteria cenowe, oferty z wliczoną premią 
za ryzyko są niekonkurencyjne. Wygrywa podmiot poszukujący szans w polity-
ce roszczeniowej i prowadzeniu sporów. Zarządzanie roszczeniami stało się ko-
niecznością biznesową, przy czym niekiedy okazało się też przekleństwem dla 
firm, które robiły to nieumiejętnie. Aby roszczenie zostało uwzględnione musi 
przede wszystkim opierać się na udowodnionych okolicznościach i być dobrze 
wyliczone – w wymiarze czasowym i kosztowym. Tymczasem wiele podmiotów 
w ostatnich latach składało roszczenia w złej wierze – prowadząc spory po to, 
żeby przekonywać o lepszym wyniku na kontrakcie nawet swoich akcjonariuszy. 
Zatem nasz cel był prosty do przewidzenia – tak daleko jak to jest możliwe wró-
cić do zasad FIDIC, aby umożliwić uczciwą konkurencję podmiotom rzetelnym, 
i aby każdy z oferentów w przetargu na roboty budowlane nie musiał wyliczać 
(zgadywać) premii na ryzyko. Wówczas przy prawidłowo zarządzanym kontr-
akcie przez odpowiednio wykwalifikowanego inżyniera będzie możliwe uzgad-
nianie ewentualnych modyfikacji czasu, zakresu i ceny kontraktowej – na rów-
nych zasadach wobec każdego podmiotu, który wygra dany przetarg”5.

Wspólne wysiłki na rzecz stworzenia bardziej sprawiedliwych dla wykonaw-
ców warunków szczególnych zaowocowały licznymi rozwiązaniami przywraca-
jącymi zachwianą równowagę między zamawiającym publicznym a wykonaw-
cą. Niewątpliwie jest to znaczący krok w dobrą stronę i wielka zasługa SIDiR 
oraz otwartości kierownictwa GDDKiA na zmiany. W niedalekiej perspekty-
wie zawieranie kontraktów na realizację dróg publicznych w nowej formule naj-
pewniej potwierdzi efektywność tego podejścia i ograniczy liczbę przypadków 
przedwczesnego zerwania kontraktu w wyniku odstąpienia. Z uwagi na donio-
słość wypracowania nowych warunków szczególnych GDDKiA dla powszech-
nej praktyki zamawiających w kontekście nowej ustawy PZP, jak i na podstawie 
nowych warunków kontraktowych FIDIC z 2017 r., w niniejszej książce zostaną 
omówione kluczowe zmiany w stosunku do stanu dotychczasowego.

Niezależnie od sukcesu SIDiR w przywróceniu równowagi między zamawia-
jącym a wykonawcą na gruncie warunków szczególnych GDDKiA, wydaje się, 
iż wiele jeszcze w tym zakresie pozostało do zrobienia. W dalszym ciągu wielką 
bolączką zamówień publicznych są przedłużające się procedury wydawania Po-
leceń Zmiany oraz zawarcia aneksu do umowy o zamówienie publiczne na tej 
podstawie. Nadal brak jest przy tym powszechnej świadomości, że na gruncie za-
mówień publicznych wydanie przez Inżyniera Polecenia Zmiany bezwzględnie 
musi być usankcjonowane aneksem do umowy. Wynika to z faktu, że na grun-
cie zamówień publicznych, z uwagi na konkurencyjny tryb zawierania umów, 

5  https://home.kpmg/pl/pl/home/insights/2017/02/nowe-warunki-kontraktu-fidic-negocjacje-z-
-gddkia-michal-skorupski.html
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zobowiązanie wykonawcy odpowiada ściśle (jest tożsame) złożonej przez niego 
ofercie. Oznacza to także, że aneks powinien być zawierany ex ante, przed wyko-
naniem robót i poniesieniem kosztu, a nie ex post. O ile na gruncie kontraktów 
prywatnych sama instytucja Polecenia Zmiany wydaje się wystarczać do mody-
fikacji przedmiotu umowy, o tyle brak aneksu do umowy o zamówienie publicz-
ne jest bezwzględną przeszkodą dla wykonawcy do realizacji dalszych prac, dla 
których wprowadzenie zmiany jest niezbędne. Jeśli zmiana dotyczy etapu pro-
jektowego, to przykładowo wykonawca będzie nie tylko uprawniony, ale i zobo-
wiązany nie składać wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę (lub 
odpowiednio decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej). Do mo-
mentu usunięcia tejże przeszkody, wykonawca nie jest odpowiedzialny za jakie-
kolwiek opóźnienie, a zamawiający nie może się domagać kar umownych z tego 
tytułu, traci więc wszelki wpływ na tempo realizacji kontraktu. W praktyce jed-
nak dochodzi do wielomiesięcznego opóźnienia nie tylko zawarcia aneksu, ale 
i nawet wydania samego Polecenia Zmiany. Wykonawcy zaś obawiają się pod-
nosić istnienie przeszkody w realizacji i w obawie o zerwanie kontraktu przez 
zamawiającego z ich winy godzą się na realizację wartych często wiele milionów 
robót dodatkowych bez jakichkolwiek gwarancji finansowych. Wykonawca nie 
może mieć bowiem pewności, czy Inżynier uznaje te roboty za zmianę, czy też 
uznaje, że objęte są pierwotnym zakresem umowy. Do tego dochodzi ryzyko 
kwestionowania przez Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego przyjętych roz-
wiązań projektowych i wykonawczych. To z kolei w praktyce powoduje, że osta-
tecznie aneks nie zostaje zawarty, a wykonawcy pozostaje jedynie wieloletnie do-
chodzenie zwrotu poniesionych kosztów w ramach odszkodowania, o ile można 
Zamawiającemu przypisać winę, a jeśli nie, to tylko z tytułu bezpodstawnego 
wzbogacenia, a zatem bez zysku. Zamawiający tym samym realizują swoje cele 
na swoisty kredyt zaciągnięty u wykonawców, którzy niejednokrotnie nie odzy-
skują swoich należności, bo wcześniej zmuszeni są ogłosić upadłość.

Innym narastającym problemem, który już wkrótce może zaowocować prece-
densowymi procesami, jest systemowe pomijanie w ramach zamówień publicz-
nych klauzul dających podstawę do domagania się przez wykonawców kosztów 
ogólnych w przypadku zawarcia aneksu przedłużającego termin wykonania umo-
wy (przedłużenie tzw. Czasu na Ukończenie w nomenklaturze FIDIC). Jest fak-
tem oczywistym, lecz często niedostrzeganym, że nie sposób jest realizować ja-
kiekolwiek roboty budowlane bez ponoszenia kosztów ogólnych. Koszty ogólne 
są normalnym kosztem każdej roboty budowlanej wynikającym z samego faktu, 
że trwa ona w czasie. Warunki kontraktowe FIDIC zawierają wiele standardo-
wych klauzul umownych, gdzie dla określonych ryzyk powstaje dla wykonawcy 
roszczenie o tzw. Koszt oraz o przedłużenie Czasu na Ukończenie. W praktyce 
jednak podstawowym problemem jest definicja owego Kosztu, która nie pozwala 
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przyjąć, że wykonawcy poza kosztami samych robót przysługują także koszty 
ogólne związane z przedłużeniem terminu wykonania umowy. Może to powo-
dować sprzeczność takiego kontraktu z zasadą odpłatności zamówień publicz-
nych, bowiem wykonawca w takim przypadku realizuje na rzecz zamawiającego 
czynności zarządzania kontraktem i ponosi koszty stałe zupełnie nieodpłatnie. 
Co zdumiewające, problem ten nie został dotąd dostrzeżony przez ustawodaw-
cę i nie został ujętych w przepisach nPZP określających minimalne wymogi co 
do treści umowy o zamówienie publiczne. Problem dostrzegła jednak GDDKiA, 
zapewne dlatego, że powszechnie spotykane opóźnienia na inwestycjach drogo-
wych wiążą się nieuchronnie z powstaniem wielomilionowych kosztów ogól-
nych. Z uwagi na powyższe, GDDKiA uwzględniła w najnowszej wersji standar-
dowych warunków szczególnych rozbudowaną definicję Kosztu, uwzględniającą 
koszt bezpośredni prac projektowych i robót oraz szeroko zdefiniowane, typowe 
koszty pośrednie (ogólne) prac projektowych i robót. Jeszcze kilka lat temu GDD-
KiA przyjmowała jednak, że koszty ogólne mają charakter zryczałtowany i wy-
liczane są na podstawie oferty wykonawcy złożonej w przetargu. Jak się wydaje, 
a co zostanie szczegółowo przeanalizowane, pomimo podjętych wspólnie z SI-
DiR cennych wysiłków definicyjnych, poprzednia koncepcja znacznie lepiej od-
powiadała zasadzie odpłatności zamówień publicznych i obowiązkowi zawarcia 
aneksu ex ante, a nie ex post. Ogólnie rzecz biorąc, można mieć zasadnicze wąt-
pliwości, czy przyjęcie jako zasady quasi odszkodowawczego charakteru rosz-
czeń o Koszt w FIDIC odpowiada w pełni specyfice zamówień publicznych. Jest 
to problem, który nie doczekał się dotąd pogłębionej refleksji i będzie przedmio-
tem analizy w niniejszej książce.

Na koniec wreszcie należy zadać pytanie, czy zgodne z zasadą odpłatno-
ści zamówień publicznych jest systemowe pozbawianie wykonawców w warun-
kach kontraktowych FIDIC (i to zresztą w ich standardowym brzmieniu) zysku 
w przypadku roszczeń dotyczących niektórych ryzyk kontraktowych. W takim 
przypadku przyznawany jest wyłącznie koszt. Wskazania wymaga jednakże, iż 
działalność gospodarcza wykonawców podejmowana jest w celu osiągnięcia zy-
sku, a nie tylko pokrycia kosztów, a zamówienia publiczne są odpłatne. Jest to 
bardzo poważny problem praktyczny.

Z uwagi na wejście w życie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych 
z 2019 r., problematyka warunków kontraktowych FIDIC zostanie w niezbęd-
nym zakresie osadzona w kontekście nowych regulacji. Nie zostanie jednak po-
minięta problematyka dotychczasowej ustawy z 2004 r., bowiem w dalszym cią-
gu realizowanych jest na jej podstawie wiele kontraktów budowlanych, spośród 
których znaczna ich liczba wkracza właśnie w fazę rozpatrywania roszczeń wy-
konawcy i składania pozwów sądowych. Pamiętać przy tym należy, że nowa usta-
wa, jak podkreślają jej twórcy, nie stanowi rewolucji, lecz ewolucję w kierunku 


