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CZERWONA CZY ŻÓŁTA KSIĄŻKA1 WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH 
FIDIC W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH? 
 
W następnych latach należy spodziewać się częściej stosowania „Czerwonej Książki” 
jako „lepszej” dla zapewnienia wymagań i zabezpieczenia strony finansowej 
zamawiającego. Dla tego typu kontraktów stosowany jest najczęściej system obmiarowy 
robót, co pozwala zamawiającemu płacić tylko za roboty faktycznie wykonane. 
Wprawdzie ryzyko nieścisłości przygotowanej specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia (w tym dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót) jest po stronie zamawiającego, ale łatwiej jest później kontrolować 
realizację robót w oparciu o znane i kompletne warunki realizacji (projekt budowlany, 
projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiar 
robót). Zamawiający powinien doprecyzować swoje wymagania na etapie projektowania, 
oraz przygotowania zamówienia i może poprawić w trakcie projektowania nawet błędne 
założenia jakie przekazał do biura projektowego. Zamawiający na etapie projektowania, 
w miarę postępu prac projektowych, ma łatwość kontrolowania zamierzonych celów i 
parametrów projektowania. Może bez większych przeszkód dokonać stosownych 
poprawek w wymaganiach postawionych projektantom, bez narażania się na dotkliwe 
skutki finansowe, co ma miejsce, gdy projektowanie leży po stronie wykonawcy robót. 
Trzeba tylko pamiętać, że przedmiar robót ma dotyczyć tylko robót podstawowych, 
przekazywanych zamawiającemu, a nie robót tymczasowych, które są potrzebne do 
wykonania robót podstawowych. 
Czerwona książka nie wyklucza również stosowania ryczałtowego systemu rozliczenia z 
wykonawcą, lub mieszanego systemu, na który składa się część robót rozliczanych 
obmiarowo, a część ryczałtowo. Ten mieszany system rozliczenia robót, w moim 
przekonaniu, najlepiej zabezpiecza interesy zamawiającego. Ryczałtowe pozycje 
rozliczeniowe powinny mieć miejsce dla robót, które trudno jest pomierzyć np. prace 
refulacyjne, pogłębiarskie, ziemne itp., a system obmiarowy dla np. palowania, ścianek 
szczelnych, torowisk itp.  
 

 
„Żółta książka”, o której najczęściej w Polsce mówi się „zaprojektuj i buduj”, przenosi 
element ryzyka na wykonawcę, ale pod warunkiem, że program funkcjonalno-użytkowy 
zostanie przygotowany zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale 2 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Zakres 
ten nie pozostawia wątpliwości, że zamawiający jest zobowiązany na etapie przetargu 
znać dokładnie swoje wymagania, a więc z góry musi „wiedzieć, czego chce". Wykonawca 
będzie zobowiązany do wykonania w ramach kwoty ryczałtowej, tylko takiego zakresu, 
jaki sprecyzował zamawiający w programie funkcjonalno-użytkowym. Trzeba zwrócić 
uwagę, że program ten musi zawierać warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
odpowiadające zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, których zakres precyzuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 
września 2004 r. Przygotowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót w 
zakresie wymaganym dla programu funkcjonalno-użytkowego, wymaga znajomości 
praktycznie wszystkich danych, które znajdują się w projekcie budowlanym, chociaż 
część rysunkowa może być ograniczona i w dowolnej skali. Jedno jest pewne, taki 
program funkcjonalno-użytkowy musi przygotować biuro projektowe specjalizujące się w 
robotach będących przedmiotem zamówienia. Z moich doświadczeń wynika, że w Polsce 
nie przywiązuje się wagi do poprawnego opracowania programu funkcjonalno-
użytkowego, co jest powodem, że kontrakt nigdy nie kończy się na wynagrodzeniu 

                                                 
1 Warunki Kontraktowe FIDIC z 1999 r. 



ryczałtowym, a podlega ciągłym modyfikacjom i uzupełnieniom. Dopiero na etapie 
wykonawstwa zamawiający w miarę postępu robót doprecyzowuje swoje wymagania. 
Jest to wynik nieprzestrzegania na etapie przygotowania przetargu obowiązków ciążących 
na zamawiającym, sprecyzowanych w Ustawie Prawo zamówień publicznych, gdzie 
zamawiający obligatoryjnie dokonuje opisu przedmiotu zamówienia przed jego 
udzieleniem, w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych 
i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć 
wpływ na sporządzenie oferty (art. 29 ust. 1 p.z.p.). Wszelkie istotne prawa i obowiązku 
stron umowy o zamówienie publiczne muszą być definitywnie sprecyzowane. Nie mogą 
być oznaczone jedynie w sposób ogólny, z zamiarem późniejszego ich dodatkowego 
dookreślenia, w trakcie realizacji umowy o wykonanie zamówienia. Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r., zostało wydane na podstawie art. 31 
ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a więc nie 
przestrzeganie uregulowań zawartych w tym rozporządzeniu skutkuje naruszeniem 
ustawy Prawo zamówień publicznych i odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych (ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r.). Naruszeniem dyscypliny 
finansów publicznych jest m. in. przekroczenie zakresu uprawnienia i wykorzystania 
środków publicznych niezgodnie z obowiązującymi procedurami i przepisami prawa. 
Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zmiana umowy w sprawie zamówienia 
publicznego z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych (art. 17 ust. 6 
ustawy). Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest również zaniechanie 
działania, do którego osoby były zobowiązane (art. 23). Odpowiedzialność jest ponoszona 
zarówno za umyślne, jak i nieumyślne naruszenie dyscypliny finansów publicznych (art. 
22). 


