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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Zamawiający obligatoryjnie dokonuje opisu przedmiotu zamówienia przed jego udzieleniem. 
Przedmiot zamówienia opisuje się 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.). Zamawiający z 
góry musi „wiedzieć, czego chce". Uprzednie szczegółowe określenie przedmiotu 
zamówienia jest niezbędne, z powodu konieczności stworzenia jednakowych podstaw oceny i 
porównania składanych ofert. 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. 
 
Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane (art. 31 p.z.p.) za pomocą: 
• dokumentacji projektowej (projekt budowlany, projekt wykonawczy, oraz przedmiar 

robót),1 
• oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych2. 
 
Jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, 
zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego3, 
w którym opisuje zadanie budowlane, podaje przeznaczenie ukończonych robót 
budowlanych, oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, 
konstrukcyjne, instalacyjne, materiałowe i funkcjonalne. Wymagania zamawiającego powinny 
być określone przez podanie wymagań dotyczących przygotowania terenu budowy, 
architektury, konstrukcji, instalacji, wykończenia i zagospodarowania terenu. Program 
funkcjonalno-użytkowy 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. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego powinna 
obejmować: 
• dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów,  
• oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością 

na cele budowlane,  
• przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego,  
• kopię mapy zasadniczej,  
• wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów,  
• zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków,  
• inwentaryzację zieleni,  

                                                 
1 Zakres i formę sporządzania dokumentacji projektowej reguluje Rozporządzenie 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 – rozdział 2. 
2 Sposób sporządzenia specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 2 września 2004 r. – rozdział 3. 
3 Sposób sporządzenia programu funkcjonalno-użytkowego reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 
2004 r. – rozdział 4. 



• dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane 
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska,  

• pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości,  
• inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one 

przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie 
architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania 
zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów 
przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek,  

• porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z 
przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, 
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub 
wodnych,  

• dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 
przeprowadzeniem. 

 
Rozporządzenie 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, 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. 
 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 
Zamawiający może żądać od wykonawcy, który uzyskał zamówienie, ustanowienia 
odpowiedniego zabezpieczenia należytego jego wykonania, które służy pokryciu 
ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania, lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli 
wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z 
tytułu gwarancji jakości (art. 147 ust. 1-2 p.z.p.), lub pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi. 
Chodzi o stworzenie uzupełniającej podstawy prawnej zapewniającej zamawiającemu 
ściągalność ewentualnych roszczeń, przysługujących mu z tytułu odszkodowań umownych, 
wynikających z kodeksu cywilnego (art. 471 k.c.), kar umownych (art. 483 k.c.), rękojmi za 
wady (art. 556 k.c.), oraz z tytułu gwarancji jakości (art. 577 k.c.). Zabezpieczenie 
ściągalności roszczeń przesądza automatycznie o nieuchronności ich zaspokojenia, 
wymuszając na wykonawcy troskę o należyte, wyczerpujące i staranne spełnienie 
świadczenia. Zabezpieczenie to może być ustanowione bezpośrednio przez wykonawcę, bądź 
też przez działającą w jego interesie osobę trzecią. W tym drugim przypadku, osoba trzecia po 
zaspokojeniu zamawiającego, nabywa względem wykonawcy stosowne roszczenia regresowe. 
By skorzystać z zabezpieczenia należytego wykonania zamawiający musi wykazać, na jakiej 
podstawie zgłasza roszczenie. Wykorzystanie przez zamawiającego tego zabezpieczenia w 
zakresie, w jakim zamawiający nie był uprawniony, uprawnia wykonawcę do żądania 
odszkodowania, oraz pokrycia wszelkich strat i wydatków, jakie poniósł wykonawca w 
wyniku bezzasadnego wykorzystania zabezpieczenia. 
 
Wynagrodzenie wykonawcy 
 
Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie regulują zasad ustalania wynagrodzenia w 
umowach o zamówienie publiczne i jego sposobu rozliczenia w trakcie realizacji umowy. 
Przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące umów na roboty budowlane również nie regulują 
zasad ustalenia i rozliczenia wynagrodzenia o roboty budowlane. W związku z powyższym 



strony zawierające umowę o zamówienie publiczne na roboty budowlane mogą ułożyć 
stosunek prawny w tym zakresie według swego uznania, tylko aby jego treść lub cel nie 
sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia 
społecznego (art. 3531 k.c. - zasada swobody umów). 


