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REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAMÓWIENIACH PUBLICZ NYCH 
 
Ustawa Prawo zamówień publicznych została uchwalona w dniu 29 stycznia 2004 r., a weszła 
w życie w dniu 2 marca 2004 r., za wyjątkiem kilkunastu przepisów, które weszły w życie z 
dniem 1 maja 2004 r. Prawo zamówień publicznych określa zasady i tryb udzielania 
zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych, 
oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie (art. 1 p.z.p.1). 
W postępowaniu o zamówienie publiczne, obok ustawy regulującej zamówienia publiczne, 
oraz wydanych do niej aktów wykonawczych, a także ustawy o finansach publicznych, 
szczególne znaczenie mają przepisy Kodeksu cywilnego, oraz Kodeksu postępowania 
cywilnego. Ustawa Prawo zamówień publicznych jest unormowaniem szczególnym w 
stosunku do Kodeksu cywilnego. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
pierwszeństwo przysługuje przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych. Kodeks cywilny 
reguluje natomiast wszelkie kwestie nie uregulowane w ustawie Prawo zamówień 
publicznych, a należące do materii prawa cywilnego. Do czynności podejmowanych przez 
zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia, oraz umów w 
sprawach zamówień publicznych, stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny, jeżeli przepisy 
ustawy nie stanowią inaczej (art. 14 p.z.p. + art. 139 ust. 1 p.z.p.). 
 
Roboty budowlane są to prace dotyczące obiektów budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane2. Polegają one na wykonaniu robót budowlanych, w oparciu 
o projekt dostarczony przez Zamawiającego, bądź zaprojektowaniu i zarazem wykonaniu 
takich robót przez Wykonawcę, zgodnie z wymaganiami określonymi w umowie przez 
zamawiającego (art. 2 pkt. 8 p.z.p.). Szczególną odmianą zamówień są umowy o roboty 
budowlane obejmujące dodatkowo koncesję na eksploatację obiektu budowlanego, w ramach 
których, wynagrodzeniem za wykonanie zamówionych robót jest prawo do eksploatacji 
obiektu budowlanego, albo takie prawo wraz z zapłatą (art. 2 pkt. 4 p.z.p.). 
W obrębie zamówień na roboty budowlane, występują najczęściej trzy rodzaje zamówień: 
• wykonanie robót budowlanych, 
• zaprojektowanie i zarazem wykonanie robót budowlanych,  
• wykonanie robót budowlanych z koncesyjnym uprawnieniem do eksploatacji obiektu 

budowlanego. 
Pierwszy rodzaj zamówień obejmujących wykonanie robót dotyczy wykonywania 
jakichkolwiek prac zaliczanych do robót budowlanych, albo wykonywanie obiektu 
budowlanego, dla uzyskania połączonego efektu, w oparciu o dokumentację (wymagania) 
Zamawiającego. Drugi rodzaj uwzględnia jeszcze dodatkowo projektowanie przez 
Wykonawcę. Połączenie usługi projektowania z robotami budowlanymi, następuje wprawdzie 
na gruncie umowy mieszanej, ale w jej ramach prymat przyznaje się zobowiązaniu 
charakterystycznemu dla robót i w efekcie całe zamówienie musi być traktowane, jako 
kontrakt na roboty budowlane. Trzeci rodzaj zamówień budowlanych stanowi nowość w 
zakresie koncesyjnego upoważnienia dla Wykonawcy do korzystania z obiektu budowlanego 
(publicznego), będącego rezultatem wykonanych (zamówionych) robót budowlanych. 
Wykonywanie tego rodzaju zamówienia, poddane zostało szczególnej regulacji 
wprowadzającej szereg odstępstw od zasad ogólnych (art. 128 p.z.p.). 
 
                                                 
1 Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami. 
2 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami.) 



Zamawiający, to osoba fizyczna bądź prawna, albo jednostka nieposiadająca osobowości 
prawnej, obowiązana stosować ustawę p.z.p. przy udzielaniu zamówienia publicznego, czyli 
organizująca proces udzielenia zamówienia w oparciu o szczególne obowiązki prawne 
wynikające z tej ustawy. Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie 
zamówienia odpowiada kierownik zamawiającego, a także inne osoby w zakresie, w jakim 
powierzono im czynności w postępowaniu i przygotowaniu postępowania (art. 18 p.z.p.). 
Ustawa Prawo zamówień publicznych wymaga, by czynności związane z przygotowaniem 
oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonywały osoby 
zapewniające bezstronność i obiektywizm (art. 7 ust. 2 p.z.p.). Zamawiający który udziela 
zamówienia, lub dokonuje zmian w zawartej umowie z naruszeniem przepisów ustawy 
podlega karze pieniężnej (art. 200 p.z.p.).  
 
Przez wykonawcę, rozumie się osobę fizyczną lub prawną, albo jednostkę organizacyjną 
nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego i 
złożyła ofertę, lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego (art. 2 pkt. 11 p.z.p.). 
Zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy, wybranemu zgodnie z przepisami ustawy 
Prawo zamówień publicznych (art. 7 ust. 3 p.z.p.).  


