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Wprowadzenie

Wiele kontraktów infrastruktural-
nych realizowanych w Polsce otrzymało 
wsparcie fi nansowe z Komisji Europej-
skiej, Europejskiego Banku Inwestycji 
lub  Banku Światowego. Dofi nansowa-
nie kontraktów stało się możliwe po do-
stosowaniu przepisów prawa polskiego 
do prawa unijnego. Niektóre instytucje 
udzielające wsparcia fi nansowego, w 
tym organy administracji państwowej, 

narzuciły benefi cjentom korzystanie 
przy realizacji przedsięwzięć budowla-
nych z warunków kontraktowych FIDIC 
(Behnke, Czajka-Marchlewicz i Dorska, 
2011; Czaczkowski, 2013). Warunki 
kontraktowe FIDIC ułatwiają racjonal-
ne zarządzanie inwestycją. Klauzule re-
gulują prawa i obowiązki uczestników 
procesu budowlanego oraz określają po-
mocne procedury na każdym etapie reali-
zowanej inwestycji. Zasady warunków 
kontraktowych FIDIC regulują wiele 
kwestii związanych z robotami budow-
lanymi. Stosowane podczas realizacji 
przedsięwzięcia budowlanego ułatwiają 
właściwe udokumentowanie robót oraz 
zmian w projekcie, a także pomagają 
prawidłowo rozliczyć te roboty i zmiany 
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(Boczek, 2009; Lendo-Siwicka, Pawluk, 
Połoński i Goszczyńska, 2016). Warunki 
kontraktowe przydają się począwszy od 
momentu podpisania umowy na roboty 
budowlane, przez ich rozpoczęcie, re-
alizację, rozliczanie, aż po zakończenie 
inwestycji i odbiory końcowe (Baehr 
i Czajkowski, 2007).

Doświadczenia pokazują, że podczas 
wykonywania robót budowlanych zda-
rzają się sytuacje, które inicjują zmiany 
w pierwotnym projekcie (Traczyk, 2009; 
Szafranko, 2011; Anysz i Książek, 2012; 
Purnus i Bodea, 2016). Te modyfi kacje 
mogą implikować zapoczątkowanie pro-
cedury do wprowadzenia zmiany zgod-
nie z klauzulą 13 „Zmiany i korekty” 
warunków kontraktu z tzw. czerwonej 
książki (FIDIC, 2008). Wprowadzane 
zmiany mogą powodować zmiany ter-
minu zakończenia i ceny kontraktowej 
(Purnus i Bodea, 2016). Warto zauwa-
żyć, że zmiana w FIDIC pisana przez 
duże „Z” dotyczy korekt technicznych w 
ramach przedmiotu zamówienia, a więc 
pewnego sposobu rozwiązania proble-
mu, na przykład wykonania fragmentu 
robót czy optymalnego doboru urzą-
dzenia. Zmiany pisane małą literą „z” 
oznaczają zmiany ilościowe. Mamy też 
„zmianę” w prawie zamówień publicz-
nych, która dotyczy zmiany przedmiotu 
zamówienia.

Przy zmianach i interpretacji projek-
tu ważne role odgrywają nadzór autor-
ski, inżynier kontraktu oraz wykonawca 
(Leśniak i Plebankiewicz, 2011; Leśniak 
i Zima, 2013). Przy dokonywaniu zmian 
projektu najważniejszym zadaniem nad-
zoru autorskiego jest zakwalifi kowanie 
zmiany jako istotnej bądź nieistotnej 
w stosunku do odstąpienia od projektu 
(Keith, 2014; Zhao Hui, 2014). Istot-

ne odstąpienie od projektu pociąga za 
sobą bardzo poważne konsekwencje, 
należy bowiem wystąpić o nową decyzję 
o zmianie pozwolenia (Ustawa Prawo 
Budowlane, 1994).

Inżynier kontraktu ma możliwość 
zgodnie z klauzulą 13 „Zmiany i korek-
ty” (FIDIC, 2008) wystawiać polecenia 
Zmiany i polecenia inżyniera. Może 
także polecić wykonawcy lub wyrazić 
życzenie o przedłożeniu przez wyko-
nawcę propozycji zmiany. Wzory tych 
dokumentów oraz ich obieg mają nie-
bagatelne znaczenia dla realizacji całej 
inwestycji oraz jej prawidłowego rozli-
czenia (Lendo-Siwicka, Połoński i Paw-
luk, 2016; Matwiejczuk, Matwiejczuk i 
Michna, 2017).

W artykule pokazano sposóby udo-
kumentowania i rozliczenia zmian 
w projekcie według warunków kontrak-
towych dla budowy dla robót inżynieryj-
no-budowlanych projektowanych przez 
zamawiającego – czerwonej książki. 
Analizą objęto: rozliczania zwiększo-
nych ilości przedmiarowych, nowych 
pozycji przedmiarowych i robót zamien-
nych, które wystąpiły na przykładowej 
inwestycji, oraz podano wzory przykła-
dowych dokumentów rozliczeniowych.

Przedmiot analizy

Obiektem poddanym analizie była 
przykładowa inwestycja infrastruktu-
ralna polegająca na dostosowaniu tra-
sy do parametrów drogi ekspresowej. 
Wzdłuż planowanej, przebudowywanej 
trasy znajdowało się 50 obiektów mosto-
wych, w tym most, wiadukty drogowe, 
kładki piesze i kładki pieszo-rowerowe. 
Połowę obiektów należało wybudować 
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od początku, 15 zakwalifi kowano do 
wyburzenia i wybudowania od nowa, 
a 10 nadawało się do wyremontowania. 
Przedmiar robót był bardzo rozbudo-
wany, podzielony na liczne działy, tj.: 
opracowanie dokumentacji wykonaw-
czej i organizacja ruchu, drogi i urzą-
dzenia ochrony środowiska, obiekty 
inżynierskie, urządzenia infrastruktury 
technicznej, przebudowa sieci cieplnej, 
przebudowa infrastruktury kolejowej. 
W związku z tak rozbudowanym przed-
miarem, a w konsekwencji kosztorysem, 
dla tej inwestycji ważne było ustalenie 
odpowiedniego i szybkiego przepływu 
dokumentów rozliczeniowych. Nie bez 
znaczenia było to, że omawiana inwe-
stycja była dofi nansowana z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowi-
sko, a zamawiający miał obowiązek za-
kwalifi kowania odpowiednio wydatków 
poniesionych w danym okresie rozlicze-
niowym do refundacji z funduszu Unii 
Europejskiej. 

Przy rozliczaniu inwestycji uczest-
nicy kontraktu kierowali się hierarchią 
dokumentów wynikającą z umowy.

Badania własne 

Na każdej inwestycji budowlanej 
zdarzają się różnice między przedmiarem 
a rzeczywistym wykonaniem. Osobami 
odpowiedzialnymi za dostrzeganie nie-
spójności między dokumentacją projek-
tową realizowanej inwestycji a stanem 
faktycznym byli wykonawca i inżynier 
kontraktu. Najczęściej to wykonawca 
zgłaszał do inżyniera kontraktu wymie-
nione wcześniej różnice. Ich konsekwen-
cją były przekroczenia ilościowe w pozy-
cjach w przedmiarze czy też modyfi kacje 

kontraktowe możliwe do wprowadzenia 
za pomocą polecenia inżyniera czy po-
lecenia Zmiany. Do obowiązków inży-
niera należało sprawdzenie zgłaszanej 
rozbieżności i wydanie opinii pozwala-
jącej na uznanie bądź odrzucenie płat-
ności wynikającej z robót zamiennych 
lub przekroczenia ilości wskazanych 
w przedmiarze. Udokumentowanie ko-
nieczności zapłaty za przekroczenia czy 
roboty zamienne należało do obowiąz-
ków inżyniera kontraktu. Rozbieżności 
zgłaszane do inżyniera kontraktu wynika-
ły głównie ze zwiększonych ilości przed-
miarowych, nowych pozycji przedmiaro-
wych i robót zamiennych.

Przekroczenia ilościowe 

W analizowanej przykładowej inwe-
stycji zamawiający zobowiązał inżyniera 
kontraktu do weryfi kacji przekroczonych 
ilości projektowych i występowania każ-
dorazowo do projektanta o potwierdzenie 
niedoszacowania w przedmiarze robót. 
Jednocześnie projektant poświadczał, że 
przekroczenie ilościowe wynikało z ko-
nieczności prowadzenia robót zgodnie 
z projektem wykonawczym. Przy każdym 
przejściowym świadectwie płatności two-
rzono zestawienie (tab. 1) podsumowują-
ce przekroczenia obmiarowe w danym 
okresie rozliczeniowym, które inżynier 
kontraktu przekazywał do zamawiają-
cego wraz z kopiami raportów kontroli 
robót (w których nastąpiły przekroczenia 
obmiarowe) oraz protokołów konieczno-
ści przekroczeń za bieżący miesiąc. 

W ten sposób zamawiający otrzymy-
wał istotne informacje precyzujące war-
tość robót niedoszacowanych w przed-
miarze od momentu rozpoczęcia prac 
budowlanych. 
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Brak pozycji w kosztorysie 
ofertowym – polecenia inżyniera

Na badanej inwestycji zdarzyły się 
przypadki, że roboty opisane w pro-
jekcie wykonawczym nie zostały ujęte 
w przedmiarze. Na inżynierze spoczy-
wał obowiązek uzgodnienia ceny jed-
nostkowej za te roboty. Wcześniej inży-
nier musiał potwierdzić, że wykonanie 
tych robót faktycznie było konieczne dla 
realizacji kontraktu zgodnie z zasadami 
wiedzy technicznej. Musiał on zweryfi -

kować, czy zakres tych prac został uję-
ty w projekcie i czy nie była to zmiana 
przedmiotu umowy. Po pozytywnym za-
kwalifi kowaniu prac do robót bez pozycji 
w kosztorysie ofertowym inżynier mu-
siał sprawdzić, czy istnieje możliwość 
wyznaczenia ceny na podstawie podob-
nej pozycji wziętej z kosztorysu ofer-
towego, czy też należy wycenić roboty 
zgodnie z klauzulą 3.5 szczególnych 
warunków tego kontraktu. Ceny jednost-
kowe robót, dla których brak było pozy-
cji w kosztorysie ofertowym, zostawały 
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1 89

Wykonanie 
nasypów z 
gruntu I-II kat., 
grunt z odkopu m3 209480 32,35 1322,495 210815,211 12,716 1335,211 411,36 43194,08 100,64

Niedoszacowanie 
w przedmiarze 

robót . 
Konieczno

prowadzenia robót 
zgodnie z 
Projektem 

Wykonawczym

2 229

Monta
oktagonalnych 
reduktorów 
dzwi ku m3 2526 710,14 0,000 2653,500 127,500 127,500 90542,85 90542,85 105,05

Konieczno
prowadzenia robót 

zgodnie z 
Poleceniem 
In yniera

3 25/71

Zabezpieczenia 
antykorozyjne  
powierzchni 
betonowych - 
powłok  z 
minimaln
zdolno ci
pokrywania rys m2 8389,7 36,30 271,330 8671,030 10,000 281,330 363,00 10212,28 103,35

4 37/32

Nawierzchnie 
na ci gach 
pieszych i 
zabudowach 
gzymsowych - 
na ci gach 
pieszych , gr 5 
mmm m2 589,5 103,56 0,000 645,130 55,630 55,630 5761,04 5761,04 109,44

5 39/12

Zbrojenie 
betonu -stal 
klasy A-IIIN kg 366245 2,52 480,990 381673,390 14947,300 15428,290 37667,20 38879,29 104,21

134745,45 188589,54

Niedoszacowanie 
w przedmiarze 

robót. 
Konieczno

prowadzenia robót 
zgodnie z 
Projektem 

Wykonawczym

RAZEM

TABELA 1. Zestawienie przykładowych przekroczeń obmiarowych (opracowanie własne)
TABLE 1. Summary exemplary of quantity survey works overrun (own study)
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wyliczone jako pochodne cen elementów 
w kontrakcie, pamiętając o zgodności 
z subklauzulą 3.5 „Ustalenia” oraz klau-
zulą 12 „Obmiary i wycena” szczegól-
nych warunków tego kontraktu (FIDIC, 
2008). Ceny jednostkowe wyliczano 
na podstawie interpolacji, ekstrapolacji 
czy też średnich arytmetycznych istnie-
jących cen robót. W przypadku gdy nie 
można było wycenić robót na podstawie 
pozycjami przedmiarowymi, tworzono 
wyceny za pomocą programów koszto-
rysowych. Ustalanie cen jednostkowych 
dla robót opisanych w projektach bu-
dowlanym i wykonawczym, ale pomi-
niętych w przedmiarze, nie nakazywało 
wydania polecenia Zmiany, a jedynie 
polecenia inżyniera z ceną jednostkową. 
W przypadku robót, dla których brako-
wało pozycji przedmiarowej, wykonaw-
ca i inżynier kontraktu po przeanalizowa-
niu przypadku podpisywali uzgodnione 
z zamawiającym polecenie inżyniera, 
w którym została ustalona cena jednost-
kowa za wykonane roboty. Warunki kon-
traktowe FIDIC pozwalały na szybką 
reakcję w takich sytuacjach i kontynuo-
wanie realizacji budowy zgodnie z har-
monogramem. W celu rozliczenia robót, 
gdy w kosztorysie ofertowym nie okre-
ślono cen jednostkowych, utworzono 
w trakcie trwania kontraktu osobną ta-
belę rozliczeniową dla „Robót objętych 
projektem budowlanym nie uwzględnio-
nych w przedmiarze”.

W trakcie realizacji inwestycji wy-
stawiono 465 poleceń inżyniera, spośród 
których 292 dotyczyło rozliczania robót, 
dla których zostały pominięte pozycje 
w przedmiarze i należało ustalić ceny 
jednostkowe. Przykładowe polecenie 
inżyniera dotyczące ustalenia ceny dla 
ścianek szczelnych, które miały być po-

zostawione w gruncie na jednym z obiek-
tów inwestycji, pokazano na rysunku 1.  

Procedurę wydania polecenia inży-
niera poprzedzały następujące działa-
nia: wykonawca zgłaszał inżynierowi 
problem z brakiem ceny jednostkowej 
dla ścianek szczelnych dla obiektu 3; in-
żynier przeanalizował projekt i potwier-
dził konieczność pozostawienia ścianek 
szczelnych w gruncie zgodnie z projek-
tem; inżynier zgłosił się do nadzoru au-
torskiego o potwierdzenie konieczności 
wykonania przedmiotowych ścianek 
szczelnych; nadzór autorski potwierdził 
zaistniałą sytuację, wykonawcy zapro-
ponował rozliczenie robót dodatkowych 
za pomocą ceny jednostkowej; inżynier 
wydał w uzgodnieniu z zamawiającym 
polecenie inżyniera, w którym ustalono 
cenę jednostkową ścianek szczelnych na 
podstawie jednostkowej ceny ofertowej 
ścianki szczelnej pozostawionej w grun-
cie dla obiektu 1.

Zmiana projektowa – polecenie 
Zmiany

Ponadto w trakcie analizowanej re-
alizacji inwestycji zdarzały się sytuacje, 
które powodowały zmiany w dokumen-
tacji projektowej. Przed wprowadzeniem 
takich zmian projektant musiał zwe-
ryfi kować, czy wdrażana zmiana była 
istotnym, czy nieistotnym odstępstwem 
od projektu budowlanego. Jeśli zmiana 
była nieistotna z punktu widzenia prawa 
budowlanego, to zamawiający mógł ją 
wprowadzić zgodnie z zasadami wdra-
żania zmian ujętymi w umowie, zakres 
jednak nie mógł wykraczać poza przed-
miot zamówienia. W takich przypadkach 
należało wydać polecenie Zmiany. O po-



392 M. Lendo-Siwicka, K. Pawluk, P. Żerek, R. Trach

lecenie Zmiany mógł wystąpić zarów-
no wykonawca do inżyniera kontraktu, 
jak i inżynier kontraktu do wykonawcy 
o „propozycję” polecenia Zmiany. Takie 
uzgodnione polecenie Zmiany wpływało 
najczęściej na zmianę terminu zakoń-
czenia oraz na fi nalną cenę kontraktową. 
Uzgodnienie procedury wystawiania po-

lecenia Zmiany i późniejsze rozpatrywa-
nie sytuacji na podstawie szczególnych 
warunków kontraktowych FIDIC miało 
znaczny wpływ na przyspieszenie wpro-
wadzenia koniecznych zmian do doku-
mentacji projektowej i dalszej realizacji 
robót budowlanych.

RYSUNEK 1. Wzór polecenia inżyniera ustalającego cenę jednostkową (opracowanie własne na pod-
stawie dokumentów stosowanych na omawianym kontrakcie)
FIGURE 1. Template of the engineer instruction for the unit price (own studies based on the analyzed 
contractors documentation)
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W omawianym kontrakcie budow-
lanym na początku trwania inwestycji 
inżynier wprowadził za pomocą polece-
nia inżyniera tzw. procedurę polecenia 
Zmiany. Była ona uzgodniona zarów-
no z wykonawcą, jak i zamawiającym 
oraz wskazywała przypadki, które mo-
gły wystąpić i powinny być objęte pole-
ceniem Zmiany, czyli roboty zamienne 
(zmiana jakości, cech charakterystycz-
nych elementu roboty albo poziomu, 
pozycji lub wymiarów części robót); 
roboty zaniechane (pominięcie części 
robót – odstąpienie od ich realizacji). Na 
rysunku 2 został przedstawiony schemat 
wystawiania polecenia Zmiany zgodnie 
z procedurą. 

Po uzgodnieniach z wykonawcą 
i zamawiającym inżynier wystawiał po-
lecenie Zmiany zgodnie z subklauzulą 
13.3 „Procedura Zmiany” szczególnych 
warunkach kontraktowych dla tej inwe-

stycji. Przykład wystawionego polecenia 
Zmiany przedstawiono w tabeli 2 i doty-
czył on Zmiany średnicy pala. Zmiana ta 
wynikała z odmiennych od zamieszczo-
nych w projekcie wyników badań grun-
tu. W związku z powyższym projektant 
uznał za konieczne zwiększenie średnicy 
dwóch pali z 1200 na 1500 mm.

Poleceniem inżyniera przekazano 
rysunki zamienne wykonawcy i poleco-
no wykonanie pali wierconych zgodnie 
z otrzymaną dokumentacją i wyjaśnie-
niami nadzoru autorskiego. Następnie 
w uzgodnieniu z zamawiającym inżynier 
poleceniem inżyniera ustalił cenę jed-
nostkową za wykonanie pali wierconych 
o średnicy 1500 mm i o długości 12 m 
według wyliczenia zgodnie z subklauzulą 
12.3 „Wycena” szczególnych warunków 
kontraktu (FIDIC, 2008). Cenę ustalono 
przez ekstrapolację, biorąc pod uwagę 
ceny pali o średnicach 1000 i 1200 mm 

In ynier wyra a yczenie o przed o eniu 
przez wykonawc  propozycji Zmiany 

Engineer urges submission from contractor on 
proposal of Change 

Wykonawca wyst puje z wnioskiem o danie 
propozycji Zmiany 

Contractor request of proposal of Change application 

Wykonawca nie mo e zastosowa  si
do yczenia 

Contractor cannot apply the urge 

Wykonawca przedk ada niezb dny komplet dokumentów 
do propozycji zmiany  

Contractor submits the necessary documents for proposal of 
Change

Brak wydania 
polecenia Zmiany 
A lack of order the 
proposal of Change 

In ynier odrzuca
propozycj  Zmiany 
Engineer rejects the 
proposal of Change

In ynier omawia kwestie problematyczne  
w przed o onej propozycji Zmiany 
Engineer discuss the disputable issue of 

submitted a proposal of Change 

In ynier zatwierdza 
propozycj  Zmiany 
Engineer approved the 

proposal of Change

In ynier wystawia 
polecenie Zmiany 

Engineer commands the 
proposal of Change 

Wykonawca ustosunkowuje si
do kwestii spornych 

Contractor refers disputable issues 

RYSUNEK 2. Procedura polecenia Zmiany (opracowanie własne)
FIGURE 2. Change comand procedure (own studies)
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TABELA 2 . Polecenia Zmiany 1 (opracowanie własne)
TABLE  2. Change Command 1 (own studies)

Etap
Stage

Tytuł Zmiany 
Title of 
Change

Przykład treści dla polecenia Zmiany 1 
Example of content of change Command 1

1 tytuł Zmiany

Zmiana średnicy pali z 1200 na 1500 mm dla dwóch pali o długości 12 m 
na podporze obiektu 3 z uwagi na rozbieżność rzeczywistych i przyjętych 
dla celów projektowych wyników badań gruntu. Zmiana nastąpiła w wyniku 
polecenia inżyniera 5 (przekazanie rysunków zamiennych) oraz polecenia in-
żyniera 6 (ustalenie ceny jednostkowej).

2 rodzaj Zmiany

Zmiana rysunków dokumentacji projektowej
Zmiana spełnia warunki określone poniżej:

wykonanie robót jest konieczne dla realizacji kontraktu zgodnie z zasada-
mi wiedzy technicznej,
wykonanie robót spełnia przesłanki określone w art. 144 ustawy Prawo 
zamówień publicznych,
możliwość wprowadzenia Zmiany została przewidziana w kontrakcie, 
projektant zakwalifi kował Zmianę, na podstawie art. 36a ust. 5 ustawy 
Prawo budowlane, jako odstępstwo nieistotne od projektu budowlanego,
zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy nie przekracza 1% wartości kon-
traktu. 

a)

b)

c)

d)

3 wnioskodawca 
Zmiany projektant

4 opis i uzasad-
nienie Zmiany

Zmiany dotyczyły dwóch pali na podporze obiektu 3, kiedy – projektant – po 
zapoznaniu się z wynikami badań gruntu w wykopie fundamentu – uznał za 
konieczne zwiększenie średnicy pali z 1200 na 1500 mm. Rzeczywiste wyni-
ki badań gruntu odbiegały od przyjętych w projekcie, szczególnie jeśli chodzi 
o zagęszczenie gruntu w poszczególnych warstwach. Zmiany średnicy pali 
fundamentowych wymagały ustalenia nowych cen ze względu na ich brak 
w kosztorysie ofertowym. Cenę ustalono przez ekstrapolację, biorąc pod 
uwagę ceny pali o średnicach 1000 i 1 200 mm oraz o długości 12,0 m przy-
jętych z kosztorysu ofertowego dla tego samego obiektu 3. 

5 poleceniem 
inżyniera

Poleceniem inżyniera 5 zaktualizowane rozwiązania projektowe zostały prze-
kazane do realizacji. 

6

decyzja pre-
zesa Urzędu 
Zamówień 
Publicznych 
(o ile wyma-
gana)

nie wymagana

7
wpływ 
Zmiany 
na kontrakt

cena: zwiększenie ceny kontraktowej 
termin: bez wpływu;
decyzje, opinie i inne elementy formalnoprawne: bez wpływu,   
inne: 

specyfi kacja: bez wpływu,
rysunki: roboty zostały wykonane na podstawie rysunków zamiennych

•
•
•
•

–
–

8 inne skutki nie dotyczy

9 podpisy      uzgodnił:                                 wydał:                                            odebrał:
kierownik projektu             inżynier kontraktu                              wykonawca
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oraz i długości 12,0 m, przyjęte z koszto-
rysu ofertowego zgodnie ze wzorem: 

 (1)

gdzie:
Y – wyznaczany koszt pala Ø 1500 mm 
dla l = 12 m,
Y0 = 17 900 zł – koszt pala Ø 1000 mm 
dla l = 12 m,
Y1 = 20 328,19 zł – koszt pala Ø 1200 
mm dla l = 12 m,
X = 1500 mm – średnica pala, dla które-
go wyznaczana jest cena,
X0 = 1000 mm – średnica pala 1000 mm
X1 = 1200 mm – średnica pala 1200 mm.

W trakcie realizacji inwestycji wy-
konawca przedłożył inżynierowi 84 pro-
pozycje Zmian. Część została odrzucona 
w trakcie procedowania polecenia Zmia-
ny. Finalnie uzgodniono i wystawiono 
35 poleceń Zmian. Tematyka poleceń 
Zmian była bardzo różnorodna. Najistot-
niejsze tematy poleceń Zmian przedsta-
wiono na rysunku 2.

Podsumowanie

Na każdej inwestycji budowlanej 
zdarzają się pozycje nieuwzględnione 
w przedmiarze czy błędy projektowe. 
W ustaleniu wzorów formularzy, wypra-
cowaniu procedur i schematów obiegu 

RYSUNEK 2. Zestawienie tematyki najistotniejszych poleceń Zmian wystawionych na kontrakcie 
(opracowanie własne)
FIGURE 2. Summary of essensial subjects of Change command issued under the contract (own studies)

Tematy poleceń Zmian
Subject of Change command

Zakres Zmiany
Rate of Change

Roboty palowe Zmiana średnicy i/lub długości pali

Ścianki szczelne Zmiana posadowienia ścianek

Wykonanie stabilizacji podłoża Zmiana technologii stabilizacji

Konstrukcja przyczółków Zmiana zakresu wykonania ławy 
fundamentowej

Rury przeciskowe/przewierty Zmiana średnicy rury/przewiertu

Demontaż nieczynnej kanalizacji Zmiana metody likwidacji 
kanalizacji

Naprawa podpór słupowych obiektu Zmiana sposobu remontu słupów

Zastosowanie rur osłonowych HDPE Zmiana średnicy rur

Remont muru oporowego Zmiana sposobu remontu
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dokumentów w tym także dokumentów, 
rozliczeniowych, są przydatne warun-
ki kontraktowe FIDIC. Podczas reali-
zacji inwestycji budowlanych zgodnie 
z procedurami FIDIC inżynier kontrak-
tu odpowiada za przygotowanie wzorów 
dokumentów rozliczeniowych, procedur 
wystawiania poleceń Zmian, poleceń in-
żyniera oraz za miesięczne rozliczenia ro-
bót. Przy rozliczaniu przedmiotowej in-
westycji, w której wystąpiła konieczność 
wprowadzania wielu zmian projekto-
wych w celu prowadzenia robót zgodnie 
z zasadami wiedzy technicznej, wpro-
wadzono w związku z brakiem pozycji 
w przedmiarze dział „Robót objętych 
projektem budowlanym nieuwzględ-
nionych w przedmiarze”. W rozlicze-
niu ostatecznym stanowił on 2,1% ceny 
kontraktowej. W związku zaś z wprowa-
dzonymi poleceniami Zmian utworzono 
osobny dział „Zmiany”. W rozliczeniu 
ostatecznym stanowił on 6,3% ceny kon-
traktowej. Tak duży udział procentowy 
tych dwóch działów pokazuje, jak wiele 
niespójności między dokumentacją pro-
jektową a stanem faktycznym wystąpiło 
na omawianej inwestycji. 

Wymienione wcześniej liczby po-
kazują istotę prawidłowego zaplanowa-
nia realizowanych inwestycji nie tylko 
infrastrukturalnych. Dla prawidłowego 
rozliczenia projektu kluczowe jest wyło-
nienie przez inwestora przed rozpoczę-
ciem postępowania przetargowego na 
realizację robót budowlanych inżyniera 
kontraktu, który powinien przeprowa-
dzić weryfi kację dokumentacji projekto-
wej w celu uniknięcia częstych zmian w 
projekcie (dotyczy czerwonej książki). 
Możliwość taką dają warunki kontrakto-
we FIDIC. Inżynier kontraktu powinien 
po podpisaniu umowy z wykonawcą 

ustalić właściwy schematu przepływu 
dokumentów rozliczeniowych za roboty 
budowlane, dokładny sposób rozliczenia 
materiałów i urządzeń oraz procedu-
ry wystawiania polecenia Zmiany oraz 
wzorów dokumentów, tj. polecenia in-
żyniera i polecenie Zmiany. Wykonawca 
powinien niezależnie od inżyniera kon-
traktu ocenić poprawność dokumentacji 
projektowej jeszcze przed rozpoczęciem 
robót budowlanych. Takie działania po-
zwoliłyby zminimalizować rozbieżności 
między projektem a wykonywanymi ro-
botami. Dzięki wprowadzeniu procedury 
wystawienia poleceń Zmian, wykonaw-
ca może wprowadzać nieistotne zmiany 
projektowe konieczne do realizacji inwe-
stycji zgodnie z zasadami wiedzy tech-
nicznej, co ma znaczący wpływ na pracę 
według przyjętego harmonogramu.

Podsumowując, zatrudnienie inży-
niera kontraktu na jak wcześniejszym 
etapie realizacji inwestycji bez wątpie-
nia sprzyja sprawniejszej jej realizacji. 
Współpraca między inwestorem, inży-
nierem kontraktu a wykonawcą oraz 
wzajemna kontrola inżyniera kontraktu 
i wykonawcy pozwalają w dużym stop-
niu zminimalizować koszty realizacji ro-
bót budowlanych. Przygotowane proce-
dury pozwalają oszczędzać czas podczas 
prowadzania zmian w trakcje realizacji 
inwestycji. 
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Streszczenie

Analiza rozliczenia wprowadzonych 
zmian na kontrakcie dla przykładowej 
inwestycji infrastrukturalnej według wa-
runków kontraktowych FIDIC – studium 
przypadku. W artykule została przedsta-
wiona analiza rozliczenia wprowadzonych 
zmian w przykładowej inwestycji infrastruk-
turalnej. Przedstawiono wprowadzoną na 
kontrakcie budowlanym procedurę polece-
nia Zmiany i polecenia inżyniera oraz zapre-
zentowano przykładowe polecenia Zmiany, 
polecenia inżyniera wprowadzone na ba-
danym obiekcie. Badaniem zostało objęte 
rozliczenie inwestycji drogowej, polegającej 
na dostosowaniu trasy do parametrów drogi 
ekspresowej. Obiekt badawczy był bardzo 
złożony, przez co miał rozbudowany przed-
miar i kosztorys. W związku z tym dla tej 
inwestycji ważne było ustalenie odpowied-
niego i szybkiego przepływu dokumentów 
rozliczeniowych. Ponadto w pracy pokaza-
no sposób udokumentowania i rozliczenia 
zmian w projekcie według warunków kon-
traktowych dla budowy dla robót inżynie-
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ryjno-budowlanych projektowanych przez 
zamawiającego – tzw. czerwonej książki. 
W ramach badań omówiono przypadki roz-
liczania zwiększonych ilości przedmiaro-
wych, nowych pozycji przedmiarowych 
i robót zamiennych, które wystąpiły na oma-
wianej inwestycji. Podano także wzory przy-
kładowych dokumentów rozliczeniowych. 
Autorzy stwierdzają, że wprowadzenie inży-
niera kontraktu na jak najwcześniejszym eta-
pie procesu inwestycyjnego oraz całokształt 
procedur FIDIC bardzo pomagają w usta-
leniu wzorów formularzy, wypracowaniu 
procedur i schematów obiegu dokumentów, 
w tym także dokumentów rozliczeniowych. 
Takie zabiegi w konsekwencji minimalizu-
ją koszty robót dodatkowych, zamiennych 
i zaniechanych oraz skracają czas realizacji 
inwestycji. 

Summary

The settlements of the changes intro-
duced on the infrastructure investment 
contract based on the FIDIC contract con-
ditions – case study. The article presents a 
settlement analysis of introduced changes in 
the example infrastructure investment. The 
procedure of introduced the Change com-
mand and the engineer’s instruction on the 
construction contract, as well as examples of 
the Change commands given by the engineer 
on the analyzed object were presented. The 
study covered the settlement of a road invest-
ment, based on compliance with express-

way parameters. The analyzed object was 
very composed, thus has an extended bill 
of quantities and cost estimate. In accord-
ance to such an extended cost estimate for 
this investment, it was important to establish 
an appropriate and fast fl ow of settlement 
documents. Moreover, changes in the project 
documentation and settlement based on the 
contract conditions for the construction for 
engineering – construction works designed 
by the employer – the so-called Red Book 
was showed. The studies discussed the cases 
of settlement of increased quantities, new 
entry items and replacement construction 
works that occurred on the analyzed invest-
ment, as well as examples of a sample settle-
ment documents. The authors of this studies 
conclude that the introduction of the engineer 
in the early stages of the investment process 
and the overall FIDIC procedures help estab-
lish sample forms, development of working 
out procedures and document fl ow schemes, 
including a settlement documents. In conse-
quence they minimize the costs of addition, 
replacement, and abandoned works and re-
duce the time of the investment realization.
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