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Szanowni Państwo!

O�cyna Wydawnicza POLCEN wydaje publikację pt. „KONTRAKTY BUDOWLANE. Kodeks 

cywilny, Prawo zamówień publicznych, FIDIC, orzecznictwo” autorstwa dr. Huberta  

Wysoczańskiego – adwokata, specjalisty z  zakresu prawa umów o  roboty budowlane – 

szczególnie w zakresie Warunków Kontraktowych FIDIC stosowanych w UE i Polsce.

W  publikacji kompleksowo omówiono istotne prawne i  praktyczne aspekty związane 

z  umowami stosowanymi w  budownictwie, zwłaszcza z  umowami o  roboty budowlane, 

o dzieło i prace projektowe. Książka stanowi pierwszą na polskim rynku tak szczegółową 

analizę kluczowych postanowień kontraktów budowlanych, m.in. powszechnie stosowa-

nych w obrocie Warunków Kontraktowych FIDIC, przepisów Kodeksu cywilnego, Prawa zamó-

wień publicznych oraz Prawa budowlanego. Przedstawia również wnioski płynące z analizy 

polskiego i zagranicznego orzecznictwa oraz najnowszej literatury. 

W książce skomentowano m.in. następujące zagadnienia:

 źródła regulacji prawnych,

 prawa, obowiązki i odpowiedzialność uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego,

 sposoby kształtowania oraz zmian warunków umów,

 wyceny robót, wynagrodzenia i zabezpieczenia wykonawców i podwykonawców robót 

budowlanych,

 skuteczne metody rozstrzygania sporów, 

 orzecznictwo sądów krajowych i zagranicznych.

Ponadto publikacja zawiera:

 7 wzorów umów i innych dokumentów kontraktowych z komentarzem,

 skorowidz rzeczowy.

Książka adresowana jest przede wszystkim do praktyków zaangażowanych w szeroko poję-

ty proces inwestycyjno-budowlany.

Uprzejmie informuję, iż wraz z publikacją „KONTRAKTY BUDOWLANE” równocześnie wy-

dajemy poradnik w  formie około 300 pytań i  odpowiedzi pt. „Zamówienia publiczne na 

roboty budowlane” autorstwa mgr inż. Lidii Więcław-Bator. Książka ta stanowi rozwinięcie 

tematu umów o roboty budowlane na podstawie obowiązujących polskich przepisów prawa. 

Polecamy również inne nasze wydawnictwa. Zapraszamy do naszej księgarni internetowej: 

www.polcen.com.pl.

Z poważaniem

inż. Ryszard Sobolewski

Prezes Zarządu  

O�cyny Wydawniczej POLCEN
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Opiniowana  książka  zawiera  bardzo  obszerny  zbiór  informacji,  komentarzy  oraz  wy-

tycznych  dotyczących  zawieranych  umów  o  roboty  budowlane,  które  mogą i  powinny  

być  bardzo  przydatne  dla  wszystkich  uczestników  budowlanego  procesu  inwestycyjne-

go  oraz  osób  zajmujących  się  udzielaniem  zamówień publicznych.  

W  publikacji  uwzględniono  zarówno  obowiązujące  przepisy  prawa  polskiego,  jak  i prak-

tykę, wzorce  oraz  doświadczenia  związane  ze  stosowaniem  warunków  kontraktowych  

FIDIC. 

Obecną  wersję  oceniam  bardzo  pozytywnie.

mgr inż. Andrzej Warwas

Prezes Zarządu 

Warszawskiego Centrum Postępu  

Techniczno-Organizacyjnego  
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Nareszcie publikacja o  dobrych praktykach i  zarządzaniu 

kontraktami FIDIC, na którą warto było poczekać!

Światowa Federacja Inżynierów Konsultantów (FIDIC) stara się od prawie 100 lat swojego 
istnienia być liderem promującym dobre praktyki w branży inżynierskiej oraz odpowiadać 
na wyzwania współczesnego świata. Szczególny nacisk w obszarze swoich zainteresowań 
kładzie na jakość usług, zrównoważony rozwój oraz integralność środowiska. Przedstawi-
ciele krajowych organizacji zrzeszonych w FIDIC mają niezaprzeczalną szansę na wdrażanie 
i  promowanie na krajowych rynkach zasad i  idei, które wynikają z  publikowanych przez 
FIDIC tzw. „Książek” o różnych odcieniach okładek. 

Ale same tłumaczenia poszczególnych wydawnictw nie wystarczają do pełnego zrozumie-
nia prawdziwego „ducha” FIDIC.  

Stąd moja radość z  wydawnictwa autorstwa pana mecenasa Huberta Wysoczańskiego. 
Otóż publikacja, którą mam zaszczyt recenzować, w sposób kompleksowy i jasny omawia 
poszczególne klauzule w odniesieniu do polskiego prawodawstwa. To jest najważniejsza 
zaleta tej publikacji – autor w sposób zrozumiały dla osób niebędących prawnikami daje 
wskazówki, w  jaki sposób czytać ze zrozumieniem skomplikowaną materię �dicowskich 
wzorców.

Jestem pewien, że także wielu praktykom posłuży ta książka jako narzędzie wspierające 
najlepsze praktyki biznesowe w dziedzinie konsultingu inżynierskiego. Także dlatego, ale 
przede wszystkim z powodu wysokiej jakości prezentowanych komentarzy, dogłębnej ana-
lizy i pełnego ujęcia całego procesu inwestycyjnego, uznać należy, że jest to pozycja, która 
stanowić będzie uznany głos w  branży konsultingu inżynierskiego w Polskiej rzeczywisto-
ści. Oraz wpłynie na efektywniejsze realizowanie inwestycji budowlanych z zastosowaniem 
doświadczeń autora, który podzielił się swoją unikatową wiedzą.

Moim zdaniem książka aspiruje do tego, by zajęła honorowe miejsce w biblioteczce każde-
go Inżyniera Konsultanta, a także tych wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób z inwesty-
cjami – na każdym etapie ich realizacji – są związani.

Gratuluję autorowi odwagi w mierzeniu się z trudną materią, a Państwa zachęcam do do-
głębnej lektury.

inż. Tomasz Latawiec   

Prezes Zarządu
Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców  

– jedyna krajowa organizacja FIDIC w Polsce
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SŁOWO WSTĘPNE

Książka adwokata dr. Huberta Wysoczańskiego pt. „Kontrakty budowlane” dotyczy aspek-
tów prawnych szeroko rozumianego procesu inwestycyjnego związanego z  większymi 
przedsięwzięciami realizowanymi w formule FIDIC, a więc warunków kontraktowych opra-
cowanych przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów z siedzibą w Gene-
wie. Stosowanie tychże warunków jest wymagane przy realizacji w Polsce przedsięwzięć 
infrastrukturalnych, �nansowanych częściowo ze środków Funduszu Spójności Unii Euro-
pejskiej albo Banku Światowego, a więc np. budowy autostrad, oczyszczalni ścieków czy 
spalarni śmieci.

Same Warunki Kontraktowe FIDIC pojęciowo są zakorzenione w  obcym dla nas systemie 
prawnym, a  mianowicie w  common law (prawie anglo-amerykańskim), w  przypadku zaś 
Polski stosowane są one w kraju należącym do odmiennej tradycji prawniczej, a mianowi-
cie tradycji prawa cywilnego. Przykładem tego jest nieznana prawu polskiemu instytucja 
inżyniera kontraktu, który występuje jako odrębny podmiot obok stron umowy o roboty 
budowlane, tj. inwestora i wykonawcy.  Stąd zachodzi potrzeba ze strony praktyki „przekła-
dania” na polski język prawniczy obcych konstrukcji prawnych, które należy stosować pod 
rządem rodzimych regulacji prawnych, wynikających z kodeksu cywilnego, prawa budow-
lanego, ustawy o zamówieniach publicznych. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że Polska 
posiada niemałą własną literaturę prawniczą z zakresu inwestycji budowlanych oraz bogate 
orzecznictwo sądów powszechnych czy sądów administracyjnych. Te oczekiwania praktyki 
spełnia niniejsza książka.

Autor bardzo szeroko patrzy w swym opracowaniu na aspekty prawne procesu inwestycyj-
nego. Zasadniczo jest to opracowanie z zakresu prawa cywilnego (prywatnego), jakkolwiek 
nie brak w nim elementów prawa publicznego, a więc prawa budowlanego czy prawa o za-
mówieniach publicznych. Stąd też tytuł książki dr. Wysoczańskiego, tj. kontrakty budowla-
ne. W procesie tym występuje bowiem cały szereg różnych umów nazwanych i nienazwa-
nych, które są zawierane między różnymi stronami (np. umowy o prace projektowe, umowy 
o roboty budowlane), jakkolwiek są to umowy zawsze wzajemnie ze sobą powiązane. 

Systematyka opracowania nawiązuje do kryterium od ogółu do szczegółu. Dlatego też po-
czątkowo dr Wysoczański przedstawia różne rodzaje kontraktów budowlanych różniących 
się pomiędzy sobą zakresem praw i obowiązków zamawiającego oraz wykonawcy, następnie 
przedstawia źródła regulacji prawnej wspomnianych kontraktów ze szczególnym uwzględ-
nieniem różnego rodzaju Warunków Kontraktowych FIDIC (tj. Żółtą, Czerwoną oraz Zieloną, 
Srebrną i  Złotą Księgę), a  także omawia polskie mody�kacje tych warunków stosowanych 
przy budowie autostrad przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad czy przy inwe-
stycjach kolejowych bądź energetycznych odpowiednio przez PKP PLK SA czy PSE SA. W dal-
szych rozdziałach Autor omawia stronę podmiotową oraz przedmiot umów zawieranych 
w procesie budowlanym, prawa i obowiązki zamawiającego i wykonawcy z uwzględnieniem 
umów zawieranych z podwykonawcami czy umowy o prace projektowe, a  także analizuje 
przebieg procesu budowlanego. Z racji zasadniczo cywilistycznego charakteru opracowania 
jest także przedstawiana problematyka odpowiedzialności kontraktowej stron oraz zdarzają-
cej się często w praktyce konieczności zmiany umowy, a także odstąpienia od umowy. Przed-
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miotem omówienia staje się również skomplikowana materia rozliczania robót budowlanych 

oraz problematyka rozstrzygania sporów powstałych na tym tle, ze szczególnym uwzględnie-

niem tzw. komisji rozjemczych oraz arbitrażu handlowego. 

Praca jest napisana w sposób jasny i zrozumiały także dla osób nieposiadających wykształ-

cenia prawniczego, a  związanych z  procesem budowlanym. Z  drugiej strony bardzo do-

kładnie odzwierciedla ona stan polskiej doktryny prawa oraz orzecznictwa sądowego, po-

rusza bowiem cały szereg problemów prawnych, które pojawiły się w praktyce. Nie może 

to jednak dziwić, gdyż Autor znakomicie potra� łączyć teorię z praktyką prawniczą. Zagad-

nieniami prywatno-prawnymi procesu budowlanego, a w szczególności Warunkami Kon-

traktowymi FIDIC, zajmuje się niemal od studiów prawniczych zakończonych na Wydziale 

Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku 2013. Praca magisterska Huber-

ta Wysoczańskiego pt. „Wpływ systemu common law na stosowanie warunków umów FIDIC 

w krajach systemu kontynentalnego” z 2013 r. uzyskała pierwszą nagrodę w prestiżowym 

konkursie Przeglądu Prawa Handlowego na najlepszą pracę magisterską z  zakresu prawa 

handlowego. Z kolei praca doktorska obroniona z wyróżnieniem w roku 2016 pt. „Prawo 

do zmiany oraz polecenie zmiany treści umowy o roboty budowlane w świetle warunków 

FIDIC” – również na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego – została 

opublikowana w 2017 roku przez Wydawnictwo C.H. Beck w serii monogra�e prawnicze. Dr 

Wysoczański nadto opublikował do tej pory 15 artykułów z zakresu kontraktów budowla-

nych zarówno w języku polskim, jak i angielskim, czyniąc to w różnych czasopismach praw-

niczych i branżowych z zakresu budownictwa. Uczestniczył też w wielu wyjazdach szko-

leniowych i programach badawczych za granicą, tj. w Melbourne, Hamburgu, Paryżu i we 

Florencji. Jest również adwokatem – członkiem Warszawskiej Izby Adwokackiej. Obecnie 

prowadzi kancelarię adwokacką, specjalizując się w prawie budowlanym, w prawie energe-

tycznym, a także w prawie ochrony środowiska. 

Jako promotor Jego pracy magisterskiej i doktorskiej bardzo gorąco rekomenduję książkę 

Huberta Wysoczańskiego pt. „Kontrakty budowlane”. Jest to dobrze napisana książka o du-

żym bogactwie faktogra�cznym. Sposób ujęcia przedstawianej tam materii oraz prowa-

dzenia wywodu, a także powoływane źródła prawa i orzecznictwo powodują, że książka ta 

może okazać się bardzo przydatna nie tylko w pracy prawnika zajmującego się inwestycja-

mi budowlanymi, a więc sędziego, arbitra, adwokata, radcy prawnego, lecz także w pracy 

członków zarządów, rad nadzorczych czy pracowników �rm budowlanych, projektowych, 

spółek pełniących funkcję inżyniera kontraktu, w tym również dla inżynierów, projektan-

tów, konstruktorów oraz ekonomistów rozliczających inwestycje budowlane.

prof. zw. dr hab. Andrzej Szumański, adwokat

Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Prywatnego

Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kraków, dnia 20 listopada 2017 r.     
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WPROWADZENIE

Prezentowana publikacja ma na celu kompleksowe, praktyczne i  czytelne przedstawie-
nie tematyki umów zawieranych w budownictwie i  zagadnień związanych z procesem in- 
westycyjnym. Jest to materia niezmiernie szeroka, zarówno pod względem uregulowań 
prawnych i znanych instytucji prawa umów, a także pod względem faktogra�cznym. Kon-
trakty budowlane stanowią podstawę niemal każdego stosunku prawnego prowadzącego 
do realizacji wszelkiego typu przedsięwzięć, mają więc ogromne znaczenie dla współcze-
snego rozwoju społecznego. Spełniają one kluczową rolę w procesie inwestycyjnym, a od 
jakości i dopracowania ich treści zależy powodzenie każdego projektu.

Rozmaitość stanów faktycznych powstających na tle realizacji inwestycji budowlanych, 
zwłaszcza skomplikowanych i długoterminowych projektów infrastrukturalnych, powoduje, 
że trudno jest wskazać złote zasady i uniwersalne rozwiązania, które byłyby uzasadnione przy 
realizacji każdego rodzaju przedsięwzięcia. Siłą rzeczy każdy typ inwestycji, a także każde po-
szczególne zamierzenie w ramach tego samego typu inwestycji, wymagają odrębnego po-
dejścia, zarówno w fazie planowania, opracowania projektów i dokumentacji kontraktowej, 
oraz przy realizacji i rozwiązywaniu ewentualnych sporów w trakcie i po zakończeniu budo-
wy. Do wielości możliwych rozwiązań i stanów faktycznych dostosowane są przepisy prawa, 
które – zwłaszcza jeśli chodzi o prawo umów – regulują wyłącznie wybrane aspekty z zakresu 
treści kontraktów budowlanych. Wielomilionowych, kilkuletnich inwestycji nie da się jednak 
prowadzić na podstawie kilkunastu przepisów Kodeksu cywilnego, regulujących incydentalne 
kwestie związane z umową o roboty budowlane lub umową o dzieło.

Powstała w ten sposób potrzeba gospodarcza jest w praktyce realizowana przy użyciu roz-
budowanych wzorów umów o  roboty budowlane, które w sposób bardziej szczegółowy 
regulują prawa i obowiązki, główne zadania, funkcje oraz zakresy ryzyk i odpowiedzialno-
ści uczestników procesu inwestycyjnego. Od połowy lat 90. taką funkcję podstawowych 
wzorów umów o roboty budowlane, stanowiących punkt odniesienia dla kontraktów bu-
dowlanych sporządzanych zarówno w obrocie prywatnym, jak i w zamówieniach publicz-
nych, pełnią Warunki Kontraktowe FIDIC. Warunki FIDIC kryją pod swą nazwą szereg wzorów 
umów stanowiących odrębne typy kontraktów budowlanych. Najistotniejsze i najczęściej 
wykorzystywane w praktyce, w tym polskiej, są Czerwona Księga FIDIC (oparta na trady-
cyjnym modelu kontraktu Wybuduj), Żółta Księga FIDIC (stanowiąca wzór kontraktu Zapro-
jektuj i wybuduj) oraz Srebrna Księga FIDIC (będąca wzorem umowy o generalną realizację 
inwestycji, zwaną też EPC/„pod klucz”).

Mimo powszechnego stosowania warunków FIDIC w polskiej praktyce kontraktowej, jeśli 
nie wprost to z odpowiednimi mody�kacjami wprowadzanymi przez strony w tzw. warun-
kach szczególnych, nie stanowiły one dotąd przedmiotu kompleksowego opracowania ani 
ze strony nauki prawa, ani przez praktyków – prawników, inżynierów i innych doradców – 
zaangażowanych w realizację inwestycji infrastrukturalnych. Między innymi do tych osób 
oraz przedstawicieli zamawiających i wykonawców adresowana jest niniejsza publikacja. 
Wnikliwe analizy przepisów polskiego prawa, klauzul Warunków Kontraktowych FIDIC oraz 
dostępnego orzecznictwa sprawiają, że książka powinna stanowić przydatne narzędzie 
dla praktyków. Nie brak w niej jednak analiz naukowych prowadzonych na styku mecha-
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nizmów warunków FIDIC powstałych na gruncie systemów państw anglosaskich (common 

law) oraz prawa polskiego, dzięki czemu pozycja ta winna być interesująca także dla przed-

stawicieli nauki zajmujących się procesem inwestycyjno-budowlanym, w  tym zwłaszcza 

jego aspektami prawnymi.

Publikacja szeroko omawia poszczególne zagadnienia kontraktowe związane z  umo-

wami o  roboty budowlane i  o  dzieło, przy czym koncentruje się na sprawach istotnych 

z punktu widzenia praktyki obrotu oraz kwestiach spornych pojawiających się w związku 

z  prowadzeniem inwestycji infrastrukturalnych. Publikacja stanowi efekt nie tylko badań 

i przemyśleń naukowych, lecz także przede wszystkim kilkuletniej praktyki autora związa-

nej z doradztwem prawnym na etapie negocjacji, zawierania i realizacji wielomilionowych 

kontraktów oraz rozwiązywania sporów sądowych i  arbitrażowych dotyczących zróżni-

cowanych przedsięwzięć infrastrukturalnych (w tym m.in. autostrad, dróg ekspresowych, 

strategicznych linii elektroenergetycznych, elektrowni konwencjonalnych i  jądrowych, 

elektrowni odnawialnych, zwłaszcza farm wiatrowych, elektrociepłowni, kopalni, terminala 

LNG, inwestycji kolejowych, stadionów, lotnisk, budynków użyteczności publicznej, kom-

pleksów biurowych, handlowych, hotelowych i mieszkalnych).

Dzięki tym doświadczeniom książka szczegółowo analizuje zagadnienia dotychczas w pi-

śmiennictwie polskim nieopracowane. Publikacja zawiera zwłaszcza szerokie omówie-
nie wszystkich istotnych klauzul warunków FIDIC, wraz z  ich analizą na podstawie 
przepisów prawa prywatnego i prawa zamówień publicznych, dostępnego orzecznic-
twa i praktyki kontraktowej, przybliżając czytelnikowi problemy wynikające z zasto-
sowania Warunków Kontraktowych FIDIC w prawie polskim. Tego typu kompleksowego 

opracowania brak było dotąd na rynku.

W treści książki terminy „systemy common law” i „systemy prawa anglosaskiego” traktuje się 

synonimicznie, podobnie jak „systemy civil law” i „systemy prawa Europy kontynentalnej”. 

Wymiennie stosuje się także pojęcia „kontrakt” i „umowa” oraz „zamawiający” i „inwestor”. 

Terminy takie jak „Zamawiający”, „Wykonawca”, „Inżynier”, „Kontrakt” są pisane wielką literą 

w cytatach dotyczących konkretnych klauzul warunków FIDIC. W przypadku braku wy-
raźnego wskazania konkretnej księgi warunków FIDIC, powołanie się w treści publi-
kacji na „warunki FIDIC” odnosi się do klauzul i subklauzul znajdujących się w tym 
samym lub zbliżonym brzmieniu zarówno w Czerwonej Księdze FIDIC z 1999 roku, jak 
i Żółtej oraz Srebrnej Księdze FIDIC z 1999 roku. Użycie samego słowa „FIDIC” odwołuje 

się do FIDIC jako nazwy organizacji. Terminy pochodzenia obcego zapisane zostały kur-

sywą, z wyjątkiem nazw własnych. Kursywą zapisano także nazwy cytowanych w książce 

zagranicznych wyroków sądowych i arbitrażowych.

dr Hubert Wysoczański, adwokat

Warszawa, listopad 2017 r.
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Rozdział 1. 
Kontrakt budowlany

W  rozdz. 1–3 przedstawiono zagadnienia ogólne i  wprowadzające, które będą stanowić 

bazę pojęciową dla późniejszych szczegółowych rozważań publikacji. Omówiono zwłasz-

cza rodzaje używanych w obrocie kontraktów budowlanych, źródła regulacji kontraktów 

budowlanych oraz pojęcie warunków FIDIC, ich rodzaje oraz ich charakter prawny w prawie 

polskim, a także pozycję prawną i główne obowiązki uczestników procesu inwestycyjnego.

Przez sformułowanie „kontrakt budowlany” bez dalszych dookreśleń w  publikacji 

określa się zarówno umowy o roboty budowlane, jak i umowy o dzieło w rozumie-

niu prawa polskiego1, których przedmiotem jest wykonywanie robót o charakterze bu-

dowlanym lub obiektów, które można zakwali!kować jako obiekty budowlane. Pojęcie to 

jest używane możliwie szeroko i uwzględnia zarówno kontrakty budowlane tzw. tradycyj-

ne (Wybuduj – Build-only), to jest takie, które przewidują obowiązek opracowania projek-

tu po stronie zamawiającego, jak i umowy typu Zaprojektuj i wybuduj (Design and Build), 

w  których obowiązek sporządzenia projektu leży po stronie wykonawcy, w  tym umowy 

o generalną realizację inwestycji (EPC/„pod klucz”). Kontraktem budowlanym jest też umo-

wa o  podwykonawstwo robót budowlanych. Wyrażenie „kontrakt budowlany” obejmuje 

zarówno umowy z  wynagrodzeniem kosztorysowym, jak i  ryczałtowym. W  braku wyraź-

nego odmiennego wskazania sformułowanie „umowa o roboty budowlane” używane jest 

w  książce synonimicznie z  wyżej przedstawionym pojęciem „kontraktu budowlanego”, 

a  więc odnosi się do kontraktów, które na gruncie prawa polskiego można by uznać za 

umowy o dzieło lub umowy o charakterze mieszanym2.

1.1.  Rodzaje kontraktów budowlanych

Regulacja zagadnień związanych z umową o roboty budowlane zawarta w Kodeksie cywil-

nym (KC) ma charakter ramowy i fragmentaryczny. Przepisy KC regulujące umowę o roboty 

budowlane nie są liczne (jest ich kilkanaście), dlatego też umowy o roboty budowlane  za-

wierane w obrocie są w dużej mierze kształtowane zgodnie z wolą stron, na podstawie wy-

pracowanych wzorów umów, mody!kowanych na potrzeby konkretnego projektu, zgod-

nie z zasadą swobody umów. W obrocie spotyka się różne modele kształtowania stosunku 

umownego. Inwestorzy często powierzają wykonanie umowy generalnemu wykonawcy, 

który ma za zadanie wykonać całość robót budowlanych. Spotyka się także model, w któ-

rym inwestor zawiera szereg umów o roboty budowlane z wykonawcami częściowymi (tzw. 

model wyspowy), z których każda ma za przedmiot wykonanie określonego zakresu prac. 

Wtedy też inwestor zwykle koordynuje prace wykonywane przez poszczególnych wyko-

nawców częściowych lub powierza tę rolę jednemu wykonawcy (jego rola wtedy zbliża 

się do generalnego wykonawcy). Generalny wykonawca, jak i wykonawca częściowy mogą 

1 Zob. szerzej rozdz. 1.2. 

2 Zob. szerzej W. Wyrzykowski, Umowa o generalną realizację inwestycji (EPC/„pod klucz”), Warszawa 2013,  

s. 143–144 i n.
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korzystać z pomocy podwykonawców na podstawie umów o podwykonawstwo robót bu-

dowlanych, jak też zawierać kontrakty z dostawcami materiałów lub usługodawcami.

Przepisy KC pozwalają obecnie na normatywne wyodrębnienie w polskim prawie następu-

jących rodzajów umów o roboty budowlane:

1. umowy o generalne wykonawstwo;

2. umowy o wykonawstwo częściowe;

3. umowy o podwykonawstwo.

W praktyce obrotu wyróżnia i stosuje się jednak znacznie więcej typów kontraktów budow-

lanych, wśród nich m.in.:

1. umowę o generalną realizację inwestycji (EPC/„pod klucz”);

2. umowę typu Zaprojektuj i wybuduj (Design and Build);

3. umowę Zaprojektuj, wybuduj, eksploatuj (Design, Build, Operate);

4. umowę o zastępstwo inwestycyjne;

5. umowę EPCM – Engineering, Procurement, Construction Management  (umowę o zarzą-

dzanie wykonawstwem).

1.1.1. Umowa o generalne wykonawstwo

Zgodnie z  art. 647 KC przez umowę o  roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do 

oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami 

wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez przepisy 

prawa czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania tere-

nu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty ustalonego wynagro-

dzenia. Kolejne przepisy prowadzą do wniosku, że KC rozróżnia pojęcie generalnego wyko-

nawcy oraz wykonawcy (np. częściowego) – tak m.in. w art. 6471 § 1 KC oraz art. 6491–6495 KC.

Zwykle większość dużych i skomplikowanych inwestycji infrastrukturalnych, liniowych lub ku-

baturowych, realizowana jest w formule generalnego wykonawstwa. Na tzw. GW (generalne-

go wykonawcę) zazwyczaj wybiera się !rmy budowlane o wysokim potencjale własnym oraz 

z ustabilizowaną pozycją na rynku profesjonalnych usług budowlanych. Umowa o generalne 

wykonawstwo normatywnie może stanowić umowę o roboty budowlane uregulowaną w KC, 

ale w zależności od okoliczności można ją również kwali!kować jako umowę o dzieło albo umo-

wę o charakterze mieszanym (nienazwaną), mającą za swój przedmiot konglomerat świadczeń 

charakterystycznych dla umowy o dzieło, umowy o roboty budowlane oraz umowy o świadcze-

nie usług, do której stosować można odpowiednio przepisy o zleceniu (art. 750 KC).

Rolą generalnego wykonawcy jest oczywiście wykonanie robót budowlanych, co może 

realizować własnymi siłami lub z pomocą podwykonawców, lecz co istotne spoczywa na 

nim także odpowiedzialność za organizację i koordynację całości realizowanych prac. W za-

kres obowiązków GW zwykle wchodzi również wery!kacja dostarczonej przez inwestora 

dokumentacji przetargowej i projektowej, przedstawienie zabezpieczenia należytego wy-

konania umowy w postaci np. gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, zabezpieczenie 

terenu budowy oraz sąsiadujących terenów, organizacja prac przygotowawczych i  robót 

tymczasowych, zawarcie umów z  dostawcami materiałów i  sprzętów budowlanych oraz 

z niektórymi usługodawcami.
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