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WARUNKI KONTRAKTOWE FIDIC 1 I INŻYNIER W KONTRAKCIE 
 
W zamówieniach publicznych Warunki kontraktowe FIDIC wykorzystywane są jako 
standardowe procedury (warunki umowne) realizacji projektów publicznych i 
współfinansowanych z funduszy europejskich. Pozwalają one na ocenę prawidłowości 
zarządzania inwestycją i wykorzystania środków. Warunki kontraktowe FIDIC zostały 
wykorzystane po wojnie światowej w realizacji przedsięwzięć finansowanych przez Bank 
Światowy i EBOR. Warunki kontraktowe FIDIC, to jednolite procedury realizacji inwestycji 
na całym świecie, stanowiące ułatwienie dla zaangażowanego personelu. Zamawiający 
oczekuje od wykonawcy „porządnie” wykonanego przedsięwzięcia, w założonym czasie i 
koszcie. Wykonawca oczekuje odpowiednich warunków wykonania pracy, uczciwego i 
zrównoważonego zastosowania kontraktu i szybkiej zapłaty tego, co ma prawo otrzymać. 
Istotą jest utrzymanie rozsądnej równowagi między wymaganiami i interesami 
zainteresowanych stron – sprawiedliwy podział ryzyka, zagrożeń i odpowiedzialności. 
Wybiórcze stosowanie Warunków kontraktowych FIDIC, a w szczególności powodujące 
ograniczenie praw wykonawcy, w konsekwencji prowadzi do wzrostu kosztów realizacji 
inwestycji, w wyniku oceny podwyższonego ryzyka przez wykonawcę. Warunki kontraktowe 
FIDIC, po niewielkich modyfikacjach, pozostają w zgodności z Ustawą Prawo zamówień 
publicznych, Prawem Budowlanym, Kodeksem Cywilnym, oraz Kodeksem postępowania 
cywilnego. 
 
Warunki Kontraktowe 
 
Zagadnienia regulujące realizację Kontraktu przez Wykonawcę, płatności dokonywane na 
mocy Kontraktu, jak również zagadnienia dotyczące ryzyka, praw i obowiązków stron, 
znajdują się w Warunkach Kontraktowych Ogólnych, Warunkach Kontraktowych 
Szczególnych i Załączniku do Oferty. Jeśli nie da się uniknąć powtórzeń jednego i tego 
samego zagadnienia w różnych rozdziałach poszczególnych dokumentów, Zamawiający 
powinien dołożyć starań, aby uniknąć wszelkich sprzeczności, lub niezgodności pomiędzy 
klauzulami dotyczącymi tego samego tematu. 
 
Postanowienia Warunków Kontraktowych dla Budowy (dla Robót Inżynieryjno - 
Budowlanych Projektowanych przez Zamawiającego) Wydanie FIDIC 1999, tzw. "Czerwona 
Książka", są zalecane dla ogólnego zastosowania dla takich robót. Dla oficjalnego użytku 
Warunków Kontraktu, FIDIC uznaje jako autentyczny tekst, angielską wersję tych Warunków. 
Warunki te stosowane są wtedy, gdy Zamawiający przygotuje dokumentację projektową, 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, oraz ogłosi przetarg na wybór 
wykonawcy robót. Jeżeli Zamawiający przygotuje tylko program funkcjonalno-użytkowy 
przedsięwzięcia (wymagania zamawiającego) to wówczas stosuje tzw. „Żółtą Książkę” i 
najczęściej ryczałtową formę rozliczenia robót. Wówczas obowiązkiem wykonawcy jest 
zaprojektowanie (wykonanie dokumentacji projektowej), a następnie realizacja robót 
budowlanych.  
 
Przy opracowaniu Warunków Kontraktowych uznano, że o ile liczne postanowienia mogą być 
stosowane powszechnie, o tyle pewna liczba postanowień musi być z konieczności zmieniana 
                                                 
1 Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów (FIDIC), do której należy polskie Stowarzyszenie Inżynierów Doradców 
i Rzeczoznawców (SIDiR). 



biorąc pod uwagę okoliczności i miejsce, w którym mają być realizowane Roboty. Warunki 
Kontraktowe Warunki Ogólne, noszą nazwę: Część I Warunki Ogólne i nie są zwyczajowo 
załączane do dokumentacji przetargowej. Warunki Ogólne powiązane są z Warunkami 
Szczególnymi nazywanymi Częścią II, przez odpowiednią numerację klauzul tak, aby Część I 
i II razem tworzyły WARUNKI, stanowiące o prawach i obowiązkach stron. Warunki Ogólne 
zostały opracowane z uwzględnieniem porad prawnych i stanowią zrównoważony Dokument 
dla Zamawiającego i Wykonawcy. Z tego też powodu FIDIC zaleca, aby były one 
przyjmowane bez zbędnego dokonywania zmian. 
 
Część II musi być specjalnie opracowana celem dostosowania do każdego indywidualnego 
Kontraktu. Dla pomocy w opracowaniu Części II, materiał objaśniający i przykłady klauzul 
zostały wydane wraz z Warunkami w osobno opracowanym dokumencie zatytułowanym 
„Warunki Kontraktowe dla Budowy – Wskazówki do sporządzenia szczególnych warunków 
Kontraktu.” Wskazówki zostały wydane do „Czerwonej książki” i oddzielnie do „Żółtej 
ksiązki”. 
 
Warunki Części II mogą być potrzebne z jednego, lub kilku poniższych powodów: 
a. tam, gdzie z treści Części I wynika, że dalsze informacje są zawarte w Części II, a 

Warunki nie są kompletne bez tej informacji, 
b. tam, gdzie z treści Części I wynika, że dodatkowe informacje mogą być zawarte w Części 

II, ale warunki byłyby kompletne mimo braku danej informacji, 
c. tam, gdzie rodzaj, okoliczności lub lokalizacja Robót uzasadniają wprowadzenie 

dodatkowych warunków lub ich części, 
d. tam, gdzie prawo kraju2 lub wyjątkowe okoliczności uzasadniają potrzebę zmian w Części 

I. Takie zmiany mogą być dokonane przez stwierdzenie w Części II, że Klauzula, lub jej 
część w Części I, zostają skreślone i podają zamienną Klauzulę, lub jej część, stosownie do 
okoliczności. 

 
Inżynier 
 
Inżynier w kontrakcie nie jest stroną kontraktu. Tam gdzie wymaga się od Inżyniera działania 
uznaniowego, to powinien działać bezstronnie, bez względu na status zatrudnienia. Tylko taka 
osoba daje gwarancję obiektywnej oceny przestrzegania postanowień kontraktu (umowy). 
Inżynier może interpretować kontrakt tylko tak, jak jest on napisany. Inżynier zatrudnia 
Inspektorów Nadzoru zgodnie z Prawem Budowlanym, i za ich działania naruszające prawo 
jest odpowiedzialny. 
Kiedykolwiek Inżynier uzgadnia lub określa jakąkolwiek sprawę w ramach zawartego 
kontraktu, to powinien przeprowadzić konsultacje z każdą ze stron (wykonawcą i 
zamawiającym), próbując osiągnąć uzgodnienie stanowisk. Jeśli uzgodnienie nie zostanie 
osiągnięte, to Inżynier powinien dokonać rzetelnego określenia zgodnie z kontraktem, biorąc 
pod uwagę wszystkie odnośne okoliczności. Następnie Inżynier powiadamia strony o każdym 
uzgodnieniu lub określeniu, z podaniem szczegółowych informacji uzasadniających. Każda ze 
stron zobowiązana jest wprowadzić w życie każde uzgodnienie lub określenie, do czasu 
dopóki ewentualnie nie zostanie skorygowane przez rozjemstwo, arbitraż, lub sąd (w 
zależności od ustaleń kontraktowych). Wszelkie zatem działania Inżyniera, który uważa się za 
działającego w imieniu zamawiającego (wyłącznie na jego rzecz, jako pełnomocnik), są 
naruszeniem zawartego kontraktu. Ponadto Inżynier, który uważa, że działa w imieniu 
zamawiającego, musi również liczyć się z odpowiedzialnością za ewentualne naruszenie 

                                                 
2 Dotyczy szczególnie Ustawy Prawo zamówień publicznych i Ustawy Prawo budowlane, ale również Kodeksu Cywilnego. 



przepisów o zamówieniach publicznych i odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych. 
 


