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W artykule opisano najczęściej stosowane w trakcie realizacji inwestycji kolejowych 

wzory warunków kontraktowych. Przedstawiono części składowe i podstawę prawną kon-

traktów realizowanych w oparciu o Program Funkcjonalo-Użytkowy oraz umowy między 

zamawiającym i wykonawcą, będącymi elementami przygotowania i realizacji kontraktów. 

Na przykładach wskazano błędne zapisy w dokumentacjach przetargowych mogące być 

źródłem sporów między stronami procesu budowlanego. Na podstawie przeprowadzonych 

analiz sformułowano wnioski. 
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1. WSTĘP 

Obecnie są i w najbliższych latach (do 2023 r.) będą realizowane inwestycje na 

sieci linii kolejowych w Polsce przewidziane w Krajowym Programie Kolejowym. 

Efektem realizacji tego Programu ma być przede wszystkim skrócenie czasów prze-

jazdów pociągów, zwiększenie przepustowości linii, poprawa bezpieczeństwa ruchu 

pociągów oraz zwiększenie konkurencyjności transportu kolejowego względem 

transportu drogowego. Przeprowadzenie Programu wymaga nie tylko niezbędnych 

środków technicznych i finansowych, ale również należytego przygotowania i wy-

konania kontraktów. Do tego niezbędne jest stosowne współdziałanie inwestora 

i wykonawców, gdyż tylko dzięki niemu możliwe jest skuteczne, efektywne i termi-

nowe wykonanie realizowanych i planowanych inwestycji. Konflikty stron mogą 

doprowadzić do niewykorzystania środków unijnych, ale też do opóźnienia rozwoju 

gospodarczego kraju. Źródłem sporów mogą być nieprecyzyjne i błędne zapisy wa-

runków kontraktowych oraz niekompletna dokumentacja, które w trakcie realizacji 

prac powodować mogą roszczenia między stronami.  

                                                 
1 DOI 10.21008/j.1897-4007.2017.25.24 
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2. WZORY WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH FIDIC 

Ideą stosowania warunków kontraktowych FIDIC jest ułatwienie realizacji in-

westycji budowlanej dla wszystkich jej uczestników. Obecnie, tryb stosowania 

warunków kontraktowych FIDIC jest powszechnie stosowany i usankcjonowany 

nie tylko w Europie, ale na całym świecie. Warunki FIDIC stanowią wzór między-

narodowych warunków kontraktowych funkcjonujących w procesie budowlanym. 

Warunki Kontraktowe FIDIC wykorzystywane są w Polsce standardowo w zamó-

wieniach publicznych przy realizacji projektów publicznych współfinansowanych 

z funduszy europejskich. Ułatwiają one nadzór nad prawidłowością zarządzania 

daną inwestycją i nad wykorzystaniem przeznaczonych na nią środków. FIDIC 

przewiduje trzy podstawowe rodzaje wzorów kontraktów budowlanych. W kon-

traktach realizowanych przy budowie, modernizacji szklaków kolejowych stoso-

wane są najczęściej dwa z nich: 

 Kontrakt o wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projekto-

wej udostępnianej przez inwestora (Czerwona książka) [7]. W zamówieniach 

publicznych przedmiot zamówienia opisywany jest w tym przypadku za pomocą 

dokumentacji projektowej (projekty budowlane, projekty wykonawcze) oraz 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (formuła „Wybuduj”). Za-

wierana pomiędzy stronami umowa o roboty budowlane odpowiada podstawo-

wej konstrukcji umowy wynikającej z przepisów Kodeksu Cywilnego. 

 Kontrakt polegający na zaprojektowaniu i wykonaniu robót przez wykonawcę 

w uzgodnieniu z zamawiającym (Żółta książka) [8]. W zamówieniach pu-

blicznych przedmiot zamówienia opisywany jest w tym przypadku za pomocą 

programu funkcjonalno-użytkowego (formuła „Projektuj i Wybuduj”). Zawie-

rana umowa o roboty budowlane odpowiada podstawowej konstrukcji umowy 

wynikającej z przepisów Kodeksu Cywilnego, a prowadzone prace rozliczne są 

ryczałtowo. 

Opracowanie konkretnej umowy w oparciu o FIDIC polega na zastosowaniu 

klauzul ogólnych w brzmieniu niezmienionym (w wersji wydanej przez FIDIC) 

oraz zmodyfikowaniu ich za pomocą klauzul szczególnych, sformułowanych przez 

strony zawieranej umowy. Klauzule szczególne zastępują klauzule ogólne w cało-

ści lub w części, uzupełniają je lub zmieniają. 

W zamówieniach publicznych warunki kontraktowe FIDIC wykorzystywane są 

jako standardowe procedury realizacji projektów publicznych współfinansowanych 

z funduszy europejskich. Pozwalają one na sprawną ocenę prawidłowości zarządza-

nia inwestycją i wykorzystania środków. Po pewnych modyfikacjach pozostają one 

w zgodności z prawem krajowym, tj. przede wszystkim z ustawą Prawo zamówień 

publicznych [6], ustawą Prawo budowlane [5] oraz Kodeksem Cywilnym [4]. 
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3. PFU W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW 

Założeniem realizacji inwestycji jest wypełnienie wymogów klienta dla potrzeb 

stworzenia funkcjonalnie i finansowo wykonalnego projektu ukończonego termi-

nowo i zgodnie z wymaganymi normami jakościowymi. Istotnym elementem jest 

również fakt, iż kontrakty powinny być realizowane przez ściśle współpracujące ze 

sobą strony przy udziale niezależnego inżyniera (klauzula 3.5 [Określenia Inżynie-

ra]), przy zachowaniu równomiernego nałożenia na nie praw i obowiązków oraz, 

co najważniejsze, przy równomiernym obciążeniu stron ryzykami, które można 

oszacować i skalkulować. Zamawiający PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłasza-

jąc przetargi prowadzi je na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych [6], 

przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz na podstawie Specyfi-

kacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Znaczna część inwestycji realizowana jest w oparciu o zapisy warunków kon-

traktowych Warunki Kontraktowe dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy 

wzór Żółtej Książki [8], gdzie obowiązki projektowania oraz wykonawstwa zama-

wiający przenosi bezpośrednio na wykonawcę inwestycji w systemie komplekso-

wego „projektuj i buduj”. Należy tu nadmienić, iż wykonawca, w oparciu o otrzy-

mane na etapie przetargu wytyczne od zamawiającego w postaci Programu Funk-

cjonalno-Użytkowego przedmiotowej inwestycji, musi nie tylko zaprojektować, ale 

także uzgodnić całą inwestycję z wszelkimi instytucjami administracyjnymi, jak 

organy gminy, itd. 

Zgodnie z powyższym, program funkcjonalno-użytkowy obejmuje opis zadania 

budowlanego, w którym podaje się przeznaczenie ukończonych robót budowla-

nych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, 

materiałowe i funkcjonalne. Oznacza to obowiązek opracowania przez zamawiają-

cego szczegółowych wymagań dla wykonawcy, aby mógł na ich podstawie samo-

dzielnie, biorąc za to odpowiedzialność, zaprojektować i wybudować objęty za-

mówieniem obiekt budowlany. 

Aby znaleźć miejsce i tym samym zdefiniować rolę w procesie budowy osób 

opracowujących program funkcjonalno-użytkowy, należy zwrócić uwagę na pod-

stawowe obowiązki uczestników procesu budowlanego (tj. inwestora, inspektora 

nadzoru inwestorskiego, projektanta, kierownika budowy lub kierownika robót), 

określonych w art. 17. i następnych ustawy Prawo budowlane [5]. Według przywo-

łanych przepisów inwestor odpowiada za zorganizowanie procesu budowlanego, 

i wybór jego uczestników, projektant za sporządzenie projektów, kierownik budo-

wy za wykonanie robót budowlanych. 

Aby nie naruszyć jasno określonych w Prawie budowlanym [5] zasad odpo-

wiedzialności za efekt, czyli gotowy obiekt budowlany, osoby opracowujące pro-

gram funkcjonalno-użytkowy ustawodawca umieścił w miejscu przeznaczonym dla 

inwestora. Celem opracowania programu funkcjonalno-użytkowego jest takie opi-

sanie przyszłych obowiązków projektanta i kierownika robót, aby sprawnie i zgod-



Michał Pawłowski, Paweł Szymański 314 

nie z obowiązującymi przepisami zorganizować proces budowy, z uwzględnieniem 

zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zapewnić opra-

cowanie projektu budowlanego i, stosownie do potrzeb, innych projektów oraz 

zapewnić prowadzenie budowy z zachowaniem warunków wykonania i odbioru 

robót zalecanych przez zamawiającego.  

O takich intencjach ustawodawcy świadczy treść Rozporządzenia Ministra In-

frastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego [3]. Według tego Rozporządzenia, program funkcjonal-

no-użytkowy składa się z części opisowej i części informacyjnej: 

 Część opisowa powinna zawierać opis ogólny przedmiotu zamówienia i opis 

wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, które należy 

określić, podając (odpowiednio, w zależności od specyfiki) wymagania doty-

czące przygotowania terenu budowy, architektury, konstrukcji, instalacji, wy-

kończenia, zagospodarowania terenu, wyposażenia budowlano-instalacyjnego, 

określając dla nich cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-

konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych oraz warunki wykonania i od-

bioru robót budowlanych odpowiadające zawartości specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót. 

 Część informacyjna powinna zawierać zestaw informacji opisujących teren 

przyszłej inwestycji, a więc: dopuszczone przepisami warunki zagospodarowa-

nia przestrzennego terenu, sposób dysponowania terenem na cele budowy, wa-

runki gruntowe, uzbrojenie lub/i warunki techniczne uzbrojenia terenu, inwen-

taryzację lub dokumentację powykonawczą istniejącej zabudowy, ograniczenia 

wynikające z przepisów o ochronie zabytków, o ochronie środowiska, układu 

komunikacyjnego, przepisów technicznych właściwych dla specyfiki wynika-

jącej z funkcji przyszłego obiektu. W części informacyjnej znajduje się również 

spis przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego oraz inne posiadane informacje i dokumenty nie-

zbędne do zaprojektowania robót budowlanych.  

W uproszczeniu można stwierdzić, że część informacyjna jest opisem stanu 

istniejącego terenu przyszłej inwestycji, a część opisowa przedstawia, w jaki spo-

sób (czym) zamawiający chciałby ten teren „zagospodarować”. 

4. UMOWA WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH 

W ŚWIETLE PRZEPISÓW 

Umowa o roboty budowlane w kontraktach charakteryzuje się̨ zobowiązaniem 

osiągniecia materialnego rezultatu w postaci zrealizowania przedmiotu zamówienia 

przewidzianego w umowie. Zgodnie z jej treścią̨ wykonawca zobowiązany jest do 

wykonania określonych umową robót (obiektu), zaś zamawiający do ich odbioru 

i zapłaty umówionego wynagrodzenia (art. 647 k.c. [4]). Natomiast wynikająca 
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z umowy zasada rozliczeń okresowych za wykonane roboty powoduje podstawę 

roszczenia wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia częściowego z chwilą zrealizo-

wania tej części przedmiotu umowy. To, że świadczenie z umowy o roboty budow-

lane może być spełniane częściowo, wynika również pośrednio z art. 654 k.c [4]. 

Przepisy ustawy Prawo zamówień́ publicznych [6] nie regulują̨ zasad ustalania 

wynagrodzenia w umowach o zamówienie publiczne i jego sposobu rozliczania 

w trakcie realizacji umowy. Ustawa Prawo zamówień́ publicznych [6] w tym za-

kresie odsyła do Kodeksu Cywilnego [4]. Przepisy Kodeksu Cywilnego [4] doty-

czące umów na roboty budowlane również̇ nie regulują̨ zasad ustalenia i rozlicza-

nia wynagrodzenia za roboty budowlane. W tym zakresie wykonawca i zamawia-

jący kształtują̨ stosunek umowny zgodnie z ogólnymi przepisami prawa cywilnego, 

ponieważ przepisy Kodeksu Cywilnego [4] stosuje się, o ile nic innego nie wynika 

z ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 139 ust. 1 Pzp [6]). 

Jeżeli umowa została zawarta w powiązaniu z Warunkami Kontraktu 

FIDIC [8], to Warunki te w Klauzuli 1.13, odsyłają również do obowiązku prze-

strzegania „Prawa” (Klauzula 1.1.6.5), a więc państwowego prawodawstwa, ustaw, 

rozporządzeń i innych aktów prawnych. Tak więc Warunki Kontraktowe [8] trzeba 

rozpatrywać m. in. w zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych [6] i Ko-

deksem Cywilnym [4]. Trzeba zwrócić również uwagę, że zgodnie z art. 3531 k.c. 

[4] strony zawierające umowę mogą wprawdzie ułożyć stosunek prawny według 

swego uznania, byleby tylko jego treść lub cel nie sprzeciwiały się ustawie, co 

oznacza wszystkie źródła powszechnie obowiązującego prawa w Polsce. 

Jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budow-

lanych w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych [6], zamawiający opisuje 

przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego opisanego 

powyżej. Strony wówczas umawiają się najczęściej na zapłatę należności na podsta-

wie ceny (kwoty) ryczałtowej, ale trzeba pamiętać, że tylko za takie wymagania za-

mawiającego (zakres), jakie zostały opisane programem funkcjonalno-użytkowym 

(przedmiotowo określone), za wykonanie których wykonawca zaproponował cenę 

ofertową. Istotą ceny ryczałtowej jest to, że jest ona niezmienna w trakcie realizacji 

robót. Zaakceptowana cena ryczałtowa (ofertowa) pokrywa wszystkie zobowiązania 

wobec Wykonawcy według umowy, ale zobowiązanie to zostaje określone w specy-

fikacji istotnych warunków zamówienia przez program funkcjonalno-użytkowy, 

który określa i wyszczególnia zakres robót do wykonania. W umowie wykonawca 

zobowiązuje się do wykonania określonego przedmiotu umowy, w terminie i na 

warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Sposób 

i termin wykonania przedmiotu umowy określa umowa.  

Oznacza to, że w oparciu o tak zawartą umowę wykonawca jest zobowiązany 

wykonać tylko zdefiniowane w umowie zamówienie (zakres), a zamawiający nie 

będzie mógł wymagać, aby wykonawca świadczył roboty lub czynności wykracza-

jące poza zakres wynikający z oferty wykonawcy. Obowiązkiem wykonawcy jest 

zaprojektowanie (wykonanie dokumentacji projektowej), a następnie realizacja 

robót budowlanych, w zgodności z zapisami programu funkcjonalno-użytkowego 
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(tylko tyle i nic więcej). Jednocześnie wykonawcy (projektantowi) należy pozo-

stawić wybór rozwiązań projektowych, które muszą spełniać wymagania zamawia-

jącego sformułowane w programie funkcjonalno-użytkowym.  

Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zo-

bowiązaniem zawartym w ofercie (art. 140 ust. 1 Pzp [6]), a to zobowiązanie 

z kolei musi być zgodne z jednoznacznym i wyczerpującym opisem przedmiotu 

zamówienia (art. 29 i 31 ustawy Pzp [6]). Oznacza to, że w oparciu o tak zawartą 

umowę wykonawca będzie zobowiązany wykonać tylko zdefiniowane w umowie 

zamówienie, zamawiający nie będzie mógł wymagać, aby wykonawca w ramach 

ceny ryczałtowej świadczył roboty lub czynności wykraczające poza zakres wyni-

kający z oferty wykonawcy.  

Oznacza to, że wykonawca, składając ofertę na wykonanie robót budowlanych 

określonych w opisie przedmiotu zamówienia (na zakres robót) z wynagrodzeniem 

ryczałtowym, zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia za zaoferowaną 

cenę. Istotą ceny ryczałtowej jest to, że jest ona niezmienna w trakcie realizacji 

robót i wykonawca nie może żądać podwyższenia ustalonego wynagrodzenia, chy-

ba że z przyczyn wynikających z przepisów Kodeksu Cywilnego [4].  

Dlatego wykonawcy składający ofertę cenową w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia na roboty budowlane z wynagrodzeniem ryczałtowym muszą pa-

miętać, że za zaoferowaną cenę będą zobowiązani do wykonania pełnego zakresu 

rzeczowego robót określonych specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

a w szczególności zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym.  

Dlatego też, jeżeli w przedmiarze robót zmawiający podał szacunkowe ilości 

robót do wykonania, to nieścisłości w tym zakresie (rzeczywiste ilości do wykona-

nia mogą być większe lub mniejsze) nie mogą wpływać na wynagrodzenie wyko-

nawcy. Tylko w przypadku, jeżeli zamawiający jako jedyne kryterium opisu 

przedmiotu zamówienia podał zakres rzeczowy robót do wykonania w postaci ilość 

robót do wykonania (np. wykonanie 3 km szlaku), to wówczas wynagrodzenie 

ryczałtowe obejmuje wykonanie tej ilości robót, a ilość ta stanowi jedyne zobo-

wiązanie wykonawcy w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. 

5. PRZYKŁADOWE BŁĘDY W ZAPISACH KONTAKTOWYCH 

Najczęstszymi błędami w zapisach kontraktowych są: nieprecyzyjne opisanie 

przedmiotu zamówienia, stosowanie zapisów uniemożliwiających wykonanie za-

dania oraz przerzucanie wszelkich ryzyk i wynikających z nich dodatkowych kosz-

tów realizacji inwestycji na wykonawcę. Podane poniżej przykłady zaczerpnięto 

z rzeczywistych dokumentacji przetargowych.  

5.1. Nieprecyzyjne opisanie przedmiotu zamówienia 

Sposób opisania przedmiotu zamówienia jest kwestią kluczową dla postępowa-

nia o udzielenie zamówienia publicznego. Przedmiot zamówienia nie może być 
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określony w sposób niejasny, co ma miejsce w niniejszym postępowaniu o udzie-

lenie zamówienia publicznego. Poglądy te ugruntowane są przez bogate orzecznic-

two Krajowej Izby Odwoławczej. Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu 

Zamówień Publicznych w wyroku z dnia 20 czerwca 2008 r. KIO/UZP 540/08; 

KIO/UZP 541/08 stwierdza, że zamawiający nie może przerzucić na wykonawców 

obowiązku opracowywania czy weryfikacji opisu przedmiotu zamówienia szcze-

gólnie w trybie przetargu nieograniczonego, a w wyroku z dnia 22 sierpnia 2008 r. 

KIO/UZP 821/08 zwraca uwagę, że zamawiający nie może przerzucać na wyko-

nawców odpowiedzialności za właściwe sporządzenie opisu przedmiotu zamówie-

nia, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 1 oraz art. 31 P.z.p. 

Jeżeli opis przedmiotu zamówienia zamawiający zawarł w programie funkcjonal-

no- użytkowym (PFU) (art. 31 ust. 3 P.z.p. [6]), to dokument ten musi zawierać opis 

zadania budowlanego z podaniem przeznaczenia ukończonych robót budowlanych 

oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe 

i funkcjonalne. Wykonawca nie może domyślać się lub wnioskować z ogólnej wiedzy 

zawartej w PFU, jakie parametry musi spełniać przedmiot zamówienia, a wnioskowa-

nie o zamiarze zamawiającego z innych przesłanek niż treść PFU, tj. np. na podstawie 

wiedzy technicznej czy logiki, nie jest prawnie dopuszczalne w zamówieniach pu-

blicznych. O nieprecyzyjnym opisie przedmiotu zamówienia w zapisach kontrakto-

wych świadczą liczne pytania zadawane przez oferentów, np.: 

 Prosimy o zamieszczenie profili geologicznych celem określenia sposobu posa-

dowienia nowych obiektów, gdyż ich brak uniemożliwia dokonanie rzetelnej 

wyceny robót. Czy Zamawiający udostępni wyniki badań geologicznych. Od-

powiedź zamawiającego: Zamawiający nie posiada takich danych; 

 Zgodnie z PFU brak jest istotnych informacji dotyczących stopnia zanieczysz-

czenia podsypki tłuczniowej jak również jej grubości. Prosimy o jego podanie 

dla każdych 100 m toru przeznaczonego do wymiany wraz z grubością co jest 

bardzo istotne dla obliczenia ilości podsypki do uzupełnienia, jak również ma 

wpływ na złożenie konkurencyjnej oferty. Odpowiedź zamawiającego: Poszcze-

gólne odcinki mają różny stopień zanieczyszczenia. Grubość podsypki pod pod-

kładem zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 

z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987) (…) 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej placu budowy, po 

której dokona wstępnej oceny zanieczyszczenia i dokładnej grubości tłucznia; 

 Czy pod istniejącą warstwą tłucznia (na odcinkach wymiany nawierzchni) 

znajduje się warstwa ochronna? Jeżeli tak, to z jakiego materiału i jakiej gru-

bości. Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający nie posiada pełnych danych 

dotyczących podtorza; 

 Prosimy o podanie średniego zanieczyszczenia tłucznia w %. Odpowiedź za-

mawiającego: Wyłoniony Wykonawca przeprowadzi badania procentowego za-

nieczyszczenia tłucznia. Wykonawcy zaleca się dokonania wizji lokalnej placu 
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budowy, która umożliwi mu zapoznanie się z terenem i dokona wstępnej oceny 

zanieczyszczenia tłucznia. 

5.2. Zapisy uniemożliwiające wykonanie zadania 

Zdarza się, że dokumenty kontraktowe, w szczególności PFU, zawierają wa-

dliwe zapisy, które uniemożliwiają wykonawcy wykonanie zadania bez konieczno-

ści wykonania prac wykraczających poza zakres umowy. Do wad tych zaliczyć 

można między innymi: 

 Brak należytego określenia stanu istniejącego, np. określenia liczby fundamen-

tów słupów trakcyjnych przewidzianych do rozbiórki; 

 Przy realizacji robót polegających na wymianie nawierzchni (rewitalizacji linii) 

dopuszczenie tylko możliwości podnoszenia toru. Zaprojektowanie i wykonanie 

prac w oparciu o ten zapis nie jest możliwe ze względu na konieczność zachowania 

jednakowych wysokości torów w obrębie przejazdów (gdy zadanie dotyczy tylko 

jednego toru) oraz na końcach odcinków, na których wykonywane są roboty 

z uwagi na dowiązanie wysokościowe do odcinków nie objętych kontraktem; 

 Brak możliwości ingerencji w podtorze w kontraktach rewitalizacyjnych. Zapis 

ten powoduje np. w sytuacji realizacji robót związanych z wymianą podkładów 

drewnianych na strunobetonowe konieczność podniesienia niwelety z uwagi na 

większą grubość nowych podkładów oraz większej wymaganej grubości war-

stwy podsypki. Zabieg ten może być problematyczny lub wręcz niemożliwy do 

realizacj bez ingerencji w podtorze np. w miejscach, gdzie nie jest przebudo-

wywana sieć trakcyjna lub w miejscach występowania punktów stałych na linii 

(początek, koniec przebudowywanego odcinka, na długości głowic rozjazdo-

wych, na przejazdach kolejowych, na dojazdach do i pod obiektami inżynier-

skimi, na długości peronów). Zwiększenie grubości konstrukcyjnej nawierzch-

ni powoduje również zwiększenie szerokości pryzmy podsypki, a tym samym 

zmniejszenie szerokości istniejących ław torowiska do szerokości mniejszych 

niż wymagane. W celu uzyskania wymaganych szerokości ław torowiska nale-

żałoby wykonać stosowne jego poszerzenia z przebudową nasypów/przekopów 

i ciągów odwodnieniowych. Brak możliwości ingerencji w podtorze to również 

brak możliwości wykonania niezbędnych punktowych wzmocnień słabego 

podtorza w jego górnej strefie, co w efekcie może prowadzić do powstawania 

lokalnych nierówności toru po zakończeniu procesu budowlanego; 

 Wymiana mostownic na obiektach w związku ze zmianą przenoszonych na 

nie obciążeń i brak przewidzenia wykonania odpowiedniego wzmocnienia 

tych obiektów; 

 Brak możliwości podłączenia nowych punktów odbioru wód do sie-

ci/zbiorników publicznych; 

 Brak należytego przewidzenia/uwzględniania problemów ze skrajnią istnieją-

cych i nieprzebudowywanych elementów, np. w konsekwencji konieczności 

poszerzenia międzytorza; 
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 Brak analizy i oceny stanu technicznego istniejącej sieci trakcyjnej. 

5.3. Analiza ryzyk kontraktu  

Dokumenty kontraktowe mogą zawierać dodatkowo zapisy umowne (warunki 

ogólne i szczegółowe) przerzucające całe ryzyko związane z realizacją kontraktu 

na wykonawcę. Potwierdzeniem tego są odpowiedzi zamawiającego na przykła-

dowe pytania potencjalnych wykonawców: 

 Czy Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian, które zwiększą 

wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy. Odpowiedź zamawiającego: Zamawia-

jący w szczególnych przypadkach przewiduje możliwość wprowadzenia zmian, 

które zmniejszą wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy; 

 Punkt umowy stanowi, że w przypadku odmowy decyzji, uzgodnienia lub za-

twierdzenia przez organ administracji państwowej, Wykonawcy przysługiwać 

będzie wyłącznie przedłużenie czasu trwania Kontraktu. Czy Zamawiający 

przewiduje pokrycie związanych z takim przedłużeniem kosztów Wykonawcy?. 

Odpowiedź Zamawiającego: W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okolicz-

ności (…), o ile ich powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależ-

ne od Wykonawcy, zmianie ulegnie Czas na Ukończenie robót, odpowiednio do 

okresu trwania przeszkody/okoliczności, (…), a które uniemożliwiają realizację 

przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie z treścią i w sposób należyty. Zamawia-

jący nie przewiduje zwiększenia wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy; 

 Prosimy o wyjaśnienie, czy w przypadku, gdy kosztorys zawyża ilość robót, 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy za rzeczywistą ilość robót, czy zgodnie 

z kosztorysem. Posługując się przykładem: jeżeli wg kosztorysu należy wykonać 

100 jednostek robót, a w rzeczywistości okaże się, że wystarczające było wyko-

nanie 80 jednostek, to czy Wykonawca otrzyma zapłatę za 100, czy za 80 jedno-

stek? Odpowiedź zamawiającego: Niezależnie od jakichkolwiek ograniczeń, 

które mogą być wywnioskowane ze sformułowań dla indywidualnych pozycji 

i/lub objaśnień w tym zapisie, jasno będzie zrozumiane przez Wykonawcę, 

że kwoty, które On wniesie do Rozbicia ceny ofertowej, odnosić się będą do ca-

łościowego ukończenia prac w każdym względzie. Uważać się będzie, 

że uwzględni on wszystkie wymagania i zobowiązania zawarte, wyrażone, 

jak i wynikające ze wszystkich części zadania i odpowiednio wyceni zawarte tu 

pozycje. Dlatego kwota ta musi uwzględniać wszystkie dodatkowe nieprzewi-

dziane wydatki oraz ryzyka każdego rodzaju konieczne do zbudowania, ukoń-

czenia i utrzymania przedmiotu robót zgodnie z zadaniem. Jeżeli nie wyodręb-

niono pozycji w Rozbiciu ceny ofertowej, to należy całościowo uwzględnić 

wszystkie stawki i kwoty dla wszystkich występujących kosztów. Rozliczenie bę-

dzie dokonywane zgodnie z Subklauzula 14.6; 

 Prosimy o potwierdzenie, że intencją zamawiającego wyrażoną w Umowie nie 

jest zapłata przez Wykonawcę kar umownych z powodu opóźnienia, za którego 

zaistnienie wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Odpowiedź zamawiają-



Michał Pawłowski, Paweł Szymański 320 

cego: Wykonawca odpowiada za wszelkie opóźnienia niezależnie od stopnia je-

go zawinienia. 

Zamawiający nie może usprawiedliwiać braku wyczerpującego opisu przed-

miotu zamówienia stwierdzeniem, że wykonawca winien uwzględnić w wycenie 

zamówienia wszystkie roboty/ryzyka. Podkreślić należy, że wycena ryzyk związa-

nych z wykonaniem zamówienia może być niemożliwa właśnie ze względu na 

niewłaściwy opis przedmiotu zamówienia. Nie można bowiem wyliczyć ewentual-

nego kosztu ryzyka, którego wykonawca nie ma możliwości zidentyfikować 

z uwagi na brak odpowiedniej i wyczerpującej informacji w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia i PFU. Innymi słowy, nie może wyliczyć rzeczywistych kosztów rea-

lizacji zamówienia. 

6. WNIOSKI 

Na podstawie przeprowadzonej analizy przykładowych zapisów stosowanych 

przez zamawiającego w dokumentacjach przetargowych, które mogą być źródłem 

sporów w realizacji kontraktów kolejowych, sformułowano następujące wnioski: 

 Opis przedmiotu zmówienia jak i dokumenty kontraktowe powinny być spo-

rządzone w sposób wyczerpujący, nie budzący wątpliwości przy wycenie prac; 

 Kontrakty winny być realizowane przy współpracy stron oraz zachowaniu 

równomiernego nałożenia na nie praw i obowiązków zgodnie z zapisami kon-

traktowymi; 

 Kontrakty winny być realizowane przy równomiernym obciążeniu stron ryzy-

kami, które strony mogą określić oraz skalkulować ich wpływ na koszt i czas 

realizacji robót, a zamawiający nie może przerzucać na wykonawców odpo-

wiedzialności i tym samym całego ryzyka za niewłaściwe sporządzenie opisu 

przedmiotu zamówienia, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 1 oraz art. 31 P.z.p. 

LITERATURA 

[1] Boczek Z.: Realizacja inwestycji budowlanych w systemie zamówień publicznych oraz 

procedury FIDIC; Euroinstytut, Szczecin 2009. 

[2] Przewodnik po wybranych kontraktach FIDIC; pierwsze wydanie polskie 2009.  

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegó-

łowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykona-

nia i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. 

2004 nr 202 poz. 2072). 

[4] Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964, Nr 16, poz.93 ze zm.). 

[5] Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994, Nr.89, poz. 414 ze zm.). 

[6] Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004. Nr 19, poz. 

177 ze zm.). 

[7] Warunki kontraktowe dla Budowy dla Robót Inżynieryjno-Budowalnych Projektowa-

nych przez Zamawiającego. 4 wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 (tłuma-

czenie 1. wydania FIDIC 1999). 



Dokumentacja przetargowa jako źródło sporów… 321 

[8] Warunki kontraktowe dla urządzeń oraz projektowania i budowy. Dla urządzeń elek-

trycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych 

przez wykonawcę.Edycja: 4. wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratą 

(tłumaczenie 1. wydania 1999). 

[9] Warunki kontraktowe FIDIC w zamówieniach publicznych, Z. J. Boczek, w Biuletynie 

Informacyjnym Konsultant, nr 2, grudzień 2007. 

[10] Wiktorowska E.: Zgodność warunków kontraktowych FIDIC z prawem polskim. 

Biuletyn Informacyjny Konsultant, nr 15, styczeń 2010. 

TENDER DOCUMENTATION AS A SOURCE OF DISPUTES IN THE 

IMPLEMENTATION OF RAILWAY CONTRACTS 

Summary 

The article describes the most commonly used patterns of contract terms used in rail-

way investments. Components and legal basis for conventions implemented on the basis of 

the Functional-Utility Program and the agreement between the contracting authority and the 

contractor, which are part of the preparation and implementation of contracts, are presented. 

Examples are incorrect entries in tender documents that may be the source of disputes be-

tween parties to the construction process. On the basis of the analyzes, the conclusions were 

formulated. 

Key words: railway contracts, public procurement, Functional-Utility Program. 

Dane autorów: 

Dr inż. Michał Pawłowski 

Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 

Instytut Inżynierii Lądowej, Zakład Budowy Mostów i Dróg Kolejowych 

e-mail: michal.pawlowski@put.poznan.pl 

telefon: +48 61 665 2407 

Dr inż. Paweł Szymański 

Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 

Instytut Konstrukcji Budowalnych, Zakład Technologii i Organizacji Budownictwa 

e-mail: pawel.szymanski@put.poznan.pl 

telefon: +48 61 665 2191 


