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DZIAŁ BIULETYNU: PYTANIA I ODPOWIEDZI 

 
 
PYTANIE: 
 
Prosimy o wyjaśnienie kwestii znaczenia Świadectwa Przejęcia i Świadectwa Wykonania1 
w kontekście zakończenia procesu budowy, oraz zakończenia okresu rękojmi i gwarancji 
mając na względzie art. 151 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. 
U. z 2004 nr 19 poz. 177 ze zmianam), stanowiący, iż zabezpieczenie należytego 
wykonania kontraktu zwraca się w wysokości 70% w ciągu 30 dni od wykonania 
zamówieniu i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, a pozostałe 30% nie 
później niż 15 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi. 
Zamawiający generalnie uważają, iż okres zgłaszania wad i usterek (od Świadectwa 
Przejęcia do Świadectwa Wykonania) stanowi okres realizacji zamówienia i dopiero po 
wystawieniu Świadectwa Wykonania zaczynają liczyć okres gwarancji i rękojmi. 
 
ODPOWIEDŹ: 
 
Na okres wykonania umowy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy – art. 147 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z 
dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami. Uwarunkowania obligatoryjnego 
żądania wniesienia zabezpieczenia, wynikają natomiast z art. 147 ust. 3 Ustawy Prawo 
zamówień publicznych. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy, a jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem, to 
zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.  
 
Istotą jest odpowiedź na pytanie pomocnicze: kiedy umowa (zamówienie) zostaje 
wykonana, oraz kiedy rozpoczyna się okres rękojmi i/lub gwarancji jakości? 
 
Kodeks Cywilny w art. 577 § 2 określa, że termin gwarancji liczy się od dnia, kiedy rzecz 
została kupującemu (zamawiającemu) wydana. Jeżeli wykonawca robót udziela 
gwarancji, to powinien wystawić dokument gwarancyjny – art. 577 § 1 KC. Ponadto 
zgodnie z art. 579 KC uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, są 
niezależne od uprawnień wynikających z gwarancji. Do robót budowlanych i rękojmi za 
wady wykonanego obiektu, stosuje się przepisy o rękojmie przy sprzedaży – art. 656 i 
638 KC. Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne rozszerzyć, 
ograniczyć lub wyłączyć – art. 558 KC. Przy sprzedaży między osobami prowadzącymi 
działalność gospodarczą utrata uprawnień z tytułu rękojmi następuje, jeżeli kupujący nie 
zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił 
niezwłocznie sprzedawcy o dostarczonej wadzie – art. 563 § 2 KC. Nie może to jednak 
dotyczyć przypadków, jeżeli sprzedawca wadę podstępnie zataił albo zapewnił 
kupującego, że wady nie istnieją – art. 564 KC. Zgodnie z art. 568 KC, uprawnienia z 
tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku, a gdy chodzi o wady fizyczne 
budynku wygasają po upływie lat trzech, licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu 
(zamawiającemu) wydana.  
Reasumując, uprawnienia z gwarancji i/lub rękojmi za wady fizyczne liczą się 
od dnia, kiedy rzecz została zamawiającemu wydana.  
 
Zgodnie z art. 22 ust. 9 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi 
zmianami, zgłoszenie zamawiającemu obiektu budowlanego dp odbioru następuje po 
zakończeniu robót, oraz po dokonaniu odpowiedniego wpisu do dziennika budowy, przez 

                                                 
1 Dokumenty, o których mowa w Warunkach Kontraktowych - Warunki Ogólne – tzw. Czerwona i Żółta 
Książka. 
 



kierownika budowy. Na inwestorze natomiast ciąży obowiązek odebrania robót 
budowlanych po ich zakończeniu – art. 18 ust. 1 p. 4.  
Reasumując, po zakończeniu robót są one zgłaszane zamawiającemu do 
odbioru, a obowiązkiem zamawiającego jest odebranie tych robót, a więc 
następuje wydanie i przejęcie robót, co jest warunkiem uzyskania przez 
inwestora pozwolenia na użytkowanie.  
 
Podobne uregulowania, jedynie bardziej szczegółowe, znajdują się w Warunkach 
Kontraktowych wydanych przez FIDIC w 1999 roku, tzw. Czerwona i Żółta Książka. 
Przejęcie robót następuje w trybie Subklauzuli 10.1, kiedy roboty zostaną ukończone 
zgodnie z kontraktem. Dokumentem potwierdzającym jest Świadectwo Przejęcia, w 
którym Inżynier2 potwierdza datę, z którą roboty zostały ukończone. Nawet gdyby 
Inżynier nie wystawił Świadectwa Przejęcia, lub nie odrzucił wniosku wykonawcy w ciągu 
okresu 28 dni, a w istocie roboty zostały wykonane zgodnie z kontraktem, to uważa się, 
że Świadectwo Przejęcia zostało wystawione w ostatnim dniu tego okresu. Jednocześnie 
zgodnie z Subklauzulą 10.2 zamawiający nie może użytkować żadnej części robót dopóki 
nie zostanie wystawione Świadectwo Przejęcia, a jeżeli będzie użytkował, to od tej daty 
wykonawca przestaje być odpowiedzialny za opiekę nad tą częścią robót, a 
odpowiedzialność przechodzi na zamawiającego. Jednocześnie na życzenie wykonawcy 
Inżynier powinien wystawić dla tej części robót Świadectwo Przejęcia.  
Reasumując, po wystawieniu Świadectwa Przejęcia, roboty (lub ich część) 
uważa się za ukończone zgodnie z kontraktem i przejęte przez zamawiającego. 
 
Zgodnie z Warunkami Kontraktowymi Subklauzula 1.1.3.7 „Okres Zgłaszania Wad”, to 
okres na zgłaszanie wad w robotach, podany w kontrakcie. Po wystawieniu Świadectwa 
Przejęcia, Subklauzula 11.8 Warunków Kontraktowych FIDIC przewiduje, że jeżeli w 
wykonanych robotach ujawni się jakaś wada, to Inżynier wspólnie z wykonawcą określą 
przyczynę występowania wady i odpowiedzialność wykonawcy. Po „Okresie Zgłaszania 
Wad”, Inżynier wystawia Świadectwo Wykonania (Subklauzula 11.9), podając datę 
ukończenia zobowiązań wykonawcy z kontraktu.  
Reasumując, Świadectwo Wykonania dotyczy wykonania wszelkich zobowiązań 
z kontraktu, a więc również zobowiązań, jakie mogą powstać w „Okresie 
Zgłaszania Wad” (okresie rękojmi i /lub gwarancji jakości), natomiast 
Świadectwo Przejęcia jest wystawiane po ukończeniu robót, jeżeli tylko zostały 
one wykonane zgodnie z kontraktem. 
 
Jeżeli będzie to lepiej zrozumiałe, to odwołując się do „inżynierskiej tradycji”, ale również 
przepisów prawa, Świadectwo Przejęcia jest dokumentem tożsamym ze znanym 
protokołem odbioru robót, natomiast Świadectwo Wykonania, jest dokumentem 
tożsamym ze znanym protokołem odbioru pogwarancyjnego. Nic nie stoi na 
przeszkodzie, żeby tworząc dokumenty przetargowe powiązać Świadectwo Przejęcia i 
Świadectwo Wykonania z pojęciami znanymi w polskiej praktyce. Nie ulega wątpliwości, 
że okres gwarancji jakości i/lub rękojmi, to nie okres w którym wykonawca wykonuje 
roboty objęte kontraktem, chyba, że są one nieistotne dla użytkowania przedmiotu 
zamówienia przez zamawiającego (roboty zostały zasadniczo ukończone) i zostały 
wpisane w Świadectwie Przejęcia, do ukończenia po odbiorze. 
 
Ponieważ Warunki Kontraktowe FIDIC w Subklauzuli 1.13, odsyłają do obowiązku 
przestrzegania „Prawa” (Subklauzula 1.1.6.5), a więc państwowego prawodawstwa, 
ustaw, rozporządzeń i innych aktów prawnych, to pojęcie „Okres zgłaszania Wad”, trzeba 
rozpatrywać w zgodności z Kodeksem Cywilnym, m. in. w części dotyczącej rękojmi za 
wady i/lub gwarancji jakości. 
 

                                                 
2 Inżynier – osoba, spółka i inna osoba prawna – wyznaczona przez Zamawiającego do wykonywania 
obowiązków przypisanych mu w kontrakcie, i uprawnionego do korzystania z upoważnień wyszczególnionych 
w kontrakcie – Subklauzula 1.1 oraz 3.1 Warunków Kontraktowych FIDIC. 
 



W tym miejscu należy również przypomnieć, że zgodnie z Subklauzulą 14.10 Warunków 
Kontraktowych FIDIC, w ciągu 84 dni po otrzymaniu Świadectwa Przejęcia dla robót, 
wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Inżynierowi rozliczenie końcowe, w którym 
podaje wartość całej pracy wykonanej zgodnie z kontraktem, na datę zakończenia robót 
podaną w Świadectwie Przejęcia, oraz wszelkie sumy które wykonawca uważa, że są mu 
należne. Inżynier w ciągu 28 dni powinien sprawiedliwie określić kwoty, które zdaniem 
Inżyniera są należne wykonawcy. A więc po okresie 112 dni, czyli po najpóźniej 4 
miesiącach od zakończenia robót, zamawiający powinien znać dokładną kwotę należną 
wykonawcy za wykonane roboty zgodnie z kontraktem. W przypadku współfinansowania 
kontraktu przez Unię Europejską, zamawiający ma wówczas 2 miesiące na rozliczenie 
kontraktu. Natomiast, jeżeli w okresie gwarancji i/lub rękojmi (Okresie Zgłaszania Wad) 
powstaną wady, za które odpowiedzialność ponosi wykonawca, to powinny one być 
naprawione przez wykonawcę na jego koszt, lub pokryte z pozostawionej (zatrzymanej) 
części zabezpieczenia należytego wykonania – 30% pełnej wysokości zabezpieczenia. 
 
Odpowiadając na pytanie wykonawcy zawarte na wstępie, zamawiający 
stosując Warunki Kontraktowe FIDIC w zamówieniach publicznych i pozostając 
w zgodności z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, zwraca 70% 
zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 
przez zamawiającego za należycie wykonane, a więc po dacie określonej przez 
Inżyniera w Świadectwie Przejęcia, z którą roboty zostały ukończone. Pozostałe 
30%3 wysokości zabezpieczenia zwraca zamawiający wykonawcy w ciągu 15 
dni, po upływie okresu rękojmi za wady i/lub gwarancji jakości, a więc przed 
maksymalnym terminem na wystawienie Świadectwa Wykonania, które 
Inżynier wystawia zgodnie z Warunkami Kontraktowymi w ciągu 28 dni4 od 
najpóźniejszej z dat upływu Okresu Zgłaszania Wad (okresu rękojmi i/lub 
gwarancji jakości). 
 
Warto jeszcze na zakończenie zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 3531 KC strony 
zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego 
treść lub cel nie sprzeciwiały się ustawie, co oznacza wszystkie źródła powszechnie 
obowiązującego prawa w Polsce, a więc również w zgodności z Ustawą Prawo zamówień 
publicznych. Tak więc, odmienne niż w Ustawie Prawo zamówień publicznych, 
ukształtowanie stosunku prawnego jest niedozwolone i nieskuteczne. 

                                                 
3 Nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia – art. 151 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 
4 Strony mogą zmienić ten okres na dni 15 w Warunkach Szczególnych FIDIC, co pozwoli zwrócić 30% 
zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania i wystawić Świadectwo Wykonania w tej samej dacie. 
 


