Grzegorz Rząsa

Rozdział I. Zasady bezpiecznego
konstruowania umów budowlanych
1. Forma umowy
Swoboda umów
W gospodarce rynkowej obowiązuje zasada swobody umów. Strony zawierające
umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub
cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego (art. 3531 KC). Zasada ta oznacza m.in., że to umawiające się strony
decydują w zasadzie o formie i treści umowy. Swoboda umów niesie za sobą też
ryzyko, że źle skonstruowana umowa może być źródłem przyszłych konfliktów
i strat dla przedsiębiorcy. Ani przepisy KC, ani innych aktów prawnych nie zawierają
wprost wytycznych czy wskazówek, jakich należy przestrzegać, konstruując umowy, tak
aby zminimalizować wskazane ryzyka. Wytyczne te można natomiast zrekonstruować
na podstawie przepisów zawartych w różnych aktach prawnych, orzeczeń sądowych oraz
obserwacji praktyki. Poniżej przedstawione zostaną podstawowe zasady, jakich warto
przestrzegać, przygotowując umowy, ze szczególnym uwzględnieniem umów zawieranych w procesie budowlanym. Wskazówki te mają jednak równocześnie walor uniwersalny i mogą być wykorzystane przez przedsiębiorców przy przygotowaniu wszelkiego
rodzaju umów i porozumień.
Umowa może być zawarta w dowolnej formie, w tym formie ustnej (bez spisania postanowień umowy i złożenia pod nimi podpisów). Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych
w ustawie, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde
zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również
przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (art. 60 KC). Jeżeli więc z przepisów
ustawy lub z uprzednich postanowień umowy nie wynika obowiązek zawarcia umowy
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na piśmie lub w innej formie szczególnej (np. w formie aktu notarialnego), to dopuszczalne jest zawarcie kontraktu również w formie uzgodnień ustnych.
Umowa o roboty budowlane powinna być stwierdzona pismem (art. 648 § 1 KC).
Ważne
Forma pisemna umowy jest zachowana wówczas, gdy pod treścią dokumentu złożone zostaną podpisy stron umowy. Dokument niepodpisany pozostaje tylko projektem umowy.

Forma pisemna dla celów dowodowych
Dla umowy o roboty budowlane przewidziano jednak tylko formę pisemną dla celów
dowodowych, przy czym wymóg ten nie dotyczy umów zawieranych między przedsiębiorcami (art. 73 § 3 KC). Wymóg zachowania formy pisemnej dla celów dowodowych
oznacza, że brak tej formy nie powoduje nieważności umowy, a tylko w razie ewentualnego sporu sądowego niedopuszczalność prowadzenia dowodów z przesłuchania świadków i stron (art. 74 § 1 KC). Dowód z przesłuchania świadków lub stron jest w takim
przypadku dopuszczalny, jeżeli (art. 74 § 2 KC):
1) obie strony wyrażą na to zgodę,
2) żąda tego konsument w sporze z przedsiębiorcą,
3) fakt zawarcia umowy będzie uprawdopodobniony za pomocą pisma.
Takim dowodem na zawarcie umowy może być każdy dokument, którego treść bezpośrednio lub pośrednio wskazuje na fakt zawarcia umowy. Nie jest przy tym konieczne,
aby pismo to pochodziło od strony, przeciwko której taki dowód będzie prowadzony, ani
też aby było podpisane przez jedną ze stron. Może to być dokument prywatny albo urzędowy, wystarczy list, dowód wpłaty, wycinek prasowy, wydruk komputerowy (w tym korespondencja mailowa), faks, telegram, wiadomość, SMS itp.
Przykład
Przedsiębiorca budowlany Jan Kowalski, w odpowiedzi na zapytanie klienta (niebędącego przedsiębiorcą) w sprawie wykonania robót budowlanych polegających na wzniesieniu garażu, złożył
drogą mailową szczegółową ofertę. Cena i zakres robót podlegały negocjacjom, których pozytywny
wynik został potwierdzony przez klienta w ten sam sposób. W momencie rozpoczęcia przez przedsiębiorcę robót przygotowawczych klient oświadczył, że nie jest już zainteresowany współpracą,
a do zawarcia umowy, jego zdaniem, nie doszło, ponieważ nie zawarto jej na piśmie. Klient jednak
nie ma racji, gdyż umowa została zawarta, ale w formie ustnej, a fakt ten jest uprawdopodobniony
korespondencją mailową.

Swoboda wyboru formy umowy
W przypadku umowy o roboty budowlane zawieranej między dwoma przedsiębiorcami
(tzn. gdy zarówno inwestor, jak i wykonawca mają status przedsiębiorcy) w ogóle nie
obowiązują przepisy KC o formie pisemnej dla celów dowodowych (art. 74 § 3 KC). W relacjach między przedsiębiorcami umowy o roboty budowlane mogą być zatem zawarte w dowolnej formie, w tym formie ustnej, a w razie sporu treść umowy może być
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ustalana na podstawie wszelkich środków dowodowych, w tym zeznań świadków, zeznań stron, dokumentów itd.

Korzyści z zachowania formy pisemnej umowy
Obserwacja praktyki wskazuje, że brak umowy na piśmie i opieranie się na ustnych ustaleniach lub jednostronnych notatkach jest jedną z najczęstszych przyczyn konfliktów
między przedsiębiorcami i przyczyną sporów sądowych. Podobne trudności w praktyce
sprawiają sytuacje, gdy tylko cześć uzgodnień kontrahentów została spisana. W późniejszym procesie sądowym każda ze stron najczęściej przedstawia korzystną dla siebie wersję tych niespisanych ustaleń, a rozstrzygniecie tego sporu przez sąd, jako oparte wyłącznie na przedstawionych przez strony dowodach, nie zawsze musi odpowiadać rzeczywistemu stanowi rzeczy.
Ważne
Jedną z fundamentalnych zasad bezpieczeństwa przy zawieraniu umów jest, aby wszystkie ustalenia stron zostały ujęte w formę pisemną i podpisane przez strony.

2. Elementy składowe umowy o roboty budowlane
Poprawnie sporządzona umowa powinna składać się z pewnych typowych elementów.
Przy redakcji każdego z tych elementów należy zachowywać określone zasady postępowania. Przestrzeganie tych zasad pozwoli znacznie ograniczyć przedsiębiorcy ryzyko
przyszłych wątpliwości i sporów.
Typowe elementy umowy:
1) cześć wstępna umowy,
2) przedmiot umowy,
3) szczegółowe obowiązki stron dotyczące wykonania umowy,
4) postanowienia dotyczące postępowania w razie niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy,
5) postanowienia dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
6) postanowienia końcowe.

Jak podpisywać umowę
Należy również przestrzegać pewnych zasad odnośnie do sposobu podpisywania umowy.
Względy bezpieczeństwa nakazują, aby:
1) każda ze stron umowy, a także każdy załącznik do umowy, były parafowane
(tzn. zawierały skrócony podpis każdej ze stron),
2) na ostatniej stronie umowy znajdowały się czytelne podpisy każdej ze stron,
3) przy podpisie danej osoby reprezentującej osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną (np. spółkę jawną) powinno być wskazane, w czyim imieniu i w jakim
charakterze dana osoba składa podpis.
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Przykład
„W imieniu Wykonawcy: Jan Wróblewski, Prezes Zarządu” albo „W imieniu Inwestora: Jan Wróblewski, wspólnik”, albo „W imieniu Wykonawcy: Jan Wróblewski, pełnomocnik”.

Część wstępna umowy
Część wstępna umowy (komparycja umowy) obejmuje:
1) nazwę umowy i jej numer,
2) datę i miejsce zawarcia umowy,
3) strony umowy i oznaczenie sposobu ich reprezentacji.

Nazwa umowy
Nazwa umowy wskazuje rodzaj umowy oraz informuje, czego umowa ogólnie dotyczy.
Przykład
Umowa o dzieło, umowa o roboty budowlane, umowa sprzedaży, umowa o nadzór inwestorski.

Jakkolwiek o rodzaju umowy zasadniczo rozstrzyga nie jej nazwa a treść, to jednak odwoływanie się do nazwy umowy przyjętej przez strony jest często używanym argumentem
służącym do ustalenia rzeczywistej woli stron co do rodzaju umowy. Nie należy więc lekceważyć w praktyce tego elementu umowy, tzn. nie należy go ani pomijać (tzn. rezygnować w ogóle z nazwy umowy), ani też traktować jako elementu niemającego znaczenia.
W procesie budowlanym kwestia kwalifikacji rodzajowej danej umowy ma często kluczowe znaczenie, zwłaszcza w aspekcie przedawnienia roszczeń. Przykładowo, roszczenia z umowy o dzieło przedawniają się w terminie dwóch lat (art. 646 KC), podobnie jak
roszczenia przedsiębiorców o wynagrodzenie z umów o świadczenie usług, które nie są
uregulowane w KC lub odrębnych przepisach (art. 750 KC w zw. z art. 751 pkt 1 KC).
Roszczenia przedsiębiorcy wynikające z umowy o roboty budowlane zgodnie z ogólną
zasadą przedawniają się w terminie trzyletnim (art. 118 KC).

Nadanie umowie numeru
Bezpieczeństwo obrotu wzmacnia również nadawanie umowom numerów. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy między tymi samymi stronami zawierana jest już kolejna umowa tego samego rodzaju. Ponadto numeracja umów wskazana jest ze względów księgowo-organizacyjnych. Łatwiej jest zidentyfikować daną umowę, powołując się
na nią w korespondencji z kontrahentem. Można też podać numer umowy na fakturze
czy w dowodzie przelewu. Praktycznym rozwiązaniem jest także wskazywanie przy numerze umowy roku jej zawarcia.
Przykład
Umowa o roboty budowlane nr 15/2016.
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Data zawarcia umowy
Bardzo istotną sprawą z punktu widzenia bezpieczeństwa stron jest precyzyjne wskazanie daty zawarcia umowy. Po pierwsze, od tej daty często biegną ważne dla stron terminy przewidziane w umowie, np. termin zakończenia prac. Po drugie, data ta jest istotna
z punktu widzenia prawidłowej reprezentacji stron w danym dniu, w tym według danych
ujawnionych w KRS. Data zawarcia umowy powinna być pełna, tzn. wskazywać dzień,
miesiąc i rok.
Przykład
Strony w umowie nie podały dnia zawarcia umowy, ograniczając się do miesiąca i roku – miejsce dotyczące dni pozostało puste (zdarza się to niekiedy przy przesyłaniu kolejnych projektów
umów). Równocześnie w składzie organów jednej ze stron umowy w tym miesiącu następowały
zmiany (np. odwołano daną osobę z zarządu) ujawnione w KRS. Brak konkretnej daty podpisania
umowy może w takiej sytuacji doprowadzić do niepewności co do prawidłowości reprezentacji jednej ze stron, a tym samym ważności całej umowy.

Miejsce zawarcia umowy
W umowie należy podawać również miejsce jej zawarcia, przy czym nie chodzi tu o dokładny adres, lecz po prostu o miejscowość, w której zawarto umowę. Może to mieć znaczenie dla określenia zwyczajów handlowych istotnych przy interpretacji postanowień
umowy (art. 65 KC) czy też prawa właściwego dla danej umowy.

Określenie stron umowy
Prawidłowe określenie stron umowy stanowi jeden z najważniejszych elementów części
wstępnej umowy, często rzutujący na ważność i skuteczność całego kontraktu. Zagadnienie to jest ściśle związane z różnorodnością form prawnych podmiotów działających
na rynku.
Podmiotami obowiązków cywilnoprawnych (a tym samym stronami umów) mogą być:
1) osoby fizyczne,
2) osoby prawne,
3) jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, ale wyposażone przez
ustawę w zdolność prawną.

Osoby fizyczne
Jeżeli chodzi o osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na podstawie wpisu
do ewidencji działalności gospodarczej, to należy pamiętać, że jako stronę umowy należy
wymienić taką osobę z imienia i nazwiska, a dopiero w dalszej kolejności podać nazwę
fantazyjną, jaką dana osoba fizyczna oznacza swoją działalność. Firmą osoby fizycznej
jest bowiem jej imię i nazwisko. Nie wyklucza się jednak włączenia do firmy, ale jako elementów uzupełniających, pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych
(art. 434 KC).
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W obrocie wciąż spotkać można przypadki, gdy z komparycji umowy nie wynika tak naprawdę, kto jest w rzeczywistości stroną umowy. Błędy w tym zakresie mogą niekiedy
prowadzić do poważnych problemów w sądowym dochodzeniu roszczeń z takiej umowy,
a przedsiębiorca naraża się na stratę dodatkowego czasu i pieniędzy, jakie będzie musiał
przeznaczyć na ustalenie właściwej podmiotowości prawnej strony umowy.
Przykład
Przedsiębiorca budowlany Jan Nowak prowadzi działalność gospodarczą, posługując się dodatkowo fantazyjnym oznaczeniem „BUDEX”. Wpisanie do komparycji umowy tylko samej nazwy fantazyjnej jest błędne i może powodować różnego rodzaju nieporozumienia i trudności. W omawianym przykładzie podmiot „BUDEX” nie jest bowiem podmiotem umowy i nie ma zdolności prawnej. W razie takiego określenia strony pozwanej w pozwie o zapłatę sąd odrzuci pozew (art. 199
§ 1 pkt 3 KPC). Poprawne określenie firmy strony umowy w takim przypadku powinno brzmieć:
„Umowa zawarta pomiędzy: 1) Janem Nowakiem prowadzącym działalność pod firmą Jan Nowak
«BUDEX» (dane identyfikacyjne), a 2) ................... (dane drugiej strony umowy)”.

Dodatkowe dane identyfikacyjne
W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą należy również
pamiętać o konieczności podania w komparycji umowy następujących danych identyfikacyjnych:
1) dokładny adres zamieszkania oraz adres prowadzenia działalności (tj. adres biura,
zakładu produkcyjnego),
2) seria i numer dowodu osobistego,
3) numer identyfikacji podatkowej (NIP),
4) numer REGON,
5) numer PESEL.
Podanie tych danych nie tylko eliminuje ryzyko wadliwego określenia strony umowy,
ale stanowi również duże ułatwienie dla wierzyciela w razie konieczności prowadzenia
w przyszłości egzekucji komorniczej i poszukiwania majątku dłużnika.

Dokumenty potwierdzające dane kontrahenta
Pamiętać również należy, że do umowy (jako załączniki) należy dołączyć kserokopie/wydruki komputerowe dokumentów rejestracyjnych kontrahenta, przede wszystkim
takich, jak wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dostępny na stronie www.firma.gov.pl), ewentualnie dodatkowo jeszcze zaświadczenia
o nadaniu numeru NIP. Dołączenie dodatkowego dokumentu identyfikującego kontrahenta zmniejsza ryzyko pomyłki co do danych kontrahenta oraz ryzyko ewentualnego
oszustwa.

Umowy z podmiotami działającymi w formie spółki cywilnej
Szczególną ostrożność należy zachować, zawierając umowy z podmiotami działającymi
w formie spółki cywilnej. Przede wszystkim pamiętać należy, że podmiotem umowy nie
jest spółka cywilna, ale wszyscy wspólnicy tej spółki. Spółka ta ma podmiotowość prawną
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tylko na gruncie podatku VAT, a nie na płaszczyźnie stosunków umownych, dlatego też
w komparycji umowy powinni być wymienieni wszyscy wspólnicy spółki cywilnej.
Przykład
„Umowa zawarta pomiędzy: 1) Janem Nowakiem, Piotrem Kowalskim, Alicją Wróbel – wspólnikami spółki cywilnej «BUDEX» (dane identyfikacyjne spółki oraz wspólników, takie jak adres, NIP),
a 2) ...................................... (dane drugiej strony umowy)”.

Reprezentacja spółki cywilnej
Jeżeli chodzi o reprezentację spółki cywilnej, to niestety nie ma tu odpowiednika w postaci Krajowego Rejestru Sądowego, z którego wynikałoby, kto jest uprawniony do reprezentacji. W KC jako zasadę przewidziano, że każdy wspólnik jest uprawniony do reprezentacji spółki w sprawach nieprzekraczających zakresu zwykłych czynności spółki
(art. 866 w zw. z art. 865 KC). Na wokandy sądowe trafia wiele spraw związanych ze sporami, czy dany wspólnik spółki cywilnej był uprawniony do jednoosobowego podpisania
umowy.
W przypadku spółek cywilnych należy więc bezwzględnie wymagać podpisania umowy
przez wszystkich wspólników – jest to jedyny skuteczny sposób na uniknięcie wątpliwości
co do sposobu reprezentacji.

Osoby prawne (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki
akcyjne, spółdzielnie)
Sposób reprezentacji osób prawnych określają przepisy regulujące ustrój tych osób oraz
właściwe akty wewnętrzne, takie jak umowy i statuty. Wśród najczęściej występujących
w obrocie na rynku budowlanym osób prawnych wymienić należy spółki kapitałowe,
tj. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółkę akcyjną, a także spółdzielnie.
Podmioty te reprezentuje zarząd, a dokładne dane co do sposobu reprezentacji zawarte
są w dziale 2, rubryka 1 („Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu”) odpisu z KRS.

Spółki osobowe
W przypadku jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, ale mogących być stronami umowy, największe znaczenie mają spółki osobowe, tj. przede
wszystkim spółki jawne oraz spółki komandytowe. Sposób reprezentacji tych podmiotów
wynika również z odpisu z KRS.

Aktualność danych w odpisie z KRS
Obowiązujące obecnie przepisy nie przewidują aktualności danych podanych w odpisie
z KRS przez określony czas od jego wydania. Wbrew spotykanemu często w obrocie przekonaniu terminem takim nie jest okres trzech miesięcy od dnia wydania odpisu. Dane
podane w odpisie z KRS potwierdzają tylko stan rejestru na dzień wydania odpisu.
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Pewność co do uprawnienia danej osoby do reprezentacji mamy tylko wówczas, gdy dysponujemy odpisem z KRS aktualnym na dzień zawarcia umowy. Odpis taki można uzyskać w jednostkach Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, a przede
wszystkim na stronie https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu (wyszukiwarka ta umożliwia jednak otrzymanie tylko odpisu aktualnego na dzień sporządzenia
wydruku).

Wspólnoty mieszkaniowe
Na rynku budowlanym często występują również wspólnoty mieszkaniowe,
przede wszystkim jako podmioty zamawiające prace remontowe i modernizacyjne.
W tzw. wspólnotach większych, tj. składających się z więcej niż siedmiu wyodrębnionych
lokali, które stanowią zdecydowaną większość na rynku, wspólnota jest reprezentowana
albo przez zarządcę wybranego w trybie art. 18 WłLokU, albo przez zarząd wybrany
w trybie art. 20 WłLokU. Jeżeli zarząd jest kilkuosobowy, umowa powinna być podpisana
przez co najmniej dwóch członków zarządu wspólnoty (art. 21 ust. 2 WłLokU).

Inne elementy części wstępnej umowy
Strony umowy w jej części wstępnej wprowadzają niekiedy również postanowienia wyjaśniające cel i okoliczności zawarcia umowy (tzw. preambułę). Ta część umowy zaczyna
się zwykle od słów: „Zważywszy, że...” i zawiera oświadczenia stron dotyczące procesu
zawierania umowy, posiadania przez nie niezbędnych do realizacji umowy środków i doświadczenia. Postanowienia te, jakkolwiek nie stanowią właściwej treści umowy, mogą
odgrywać istotną rolę w interpretacji zapisów umowy.

Przedmiot umowy
Przedmiot umowy określa istotę kontraktu, jego podstawowy cel. W tej części umowy
strony powinny zapisać, co chcą osiągnąć, zawierając daną umowę. W umowach zawieranych w procesie inwestycyjnym w budownictwie najczęściej chodzi o osiągniecie określonego rezultatu, np. w postaci opracowania dokumentacji projektowej czy wzniesienia
określonego budynku. Przedmiot umowy ma kluczowe znaczenie dla oceny, czy umowa
została wykonana.

Jak określić przedmiot umowy
Zapis określający przedmiot umowy powinien stanowić jeden z jej pierwszych punktów
(paragrafów lub artykułów). Powinien on być możliwie precyzyjnie określony, a odwoływanie się w nim do innych dokumentów bezpieczne jest tylko wtedy, gdy dokumenty
te są dokładnie opisane. Kopie tych dokumentów – podpisane przez obie strony umowy –
stanowią załączniki do umowy.

Szczegółowe prawa i obowiązki stron dotyczące wykonania umowy
W tej części umowy należy szczegółowo zapisać, co i jak każda ze stron umowy powinna
wykonać i za co jest odpowiedzialna w normalnym toku wykonywania umowy (a nie
w razie nienależytego wykonania umowy przez jedną ze stron). Jest to zatem rozwinięcie
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zapisów dotyczących przedmiotu umowy. Treść tej części umowy zależy przede wszystkim od jej typu i przedmiotu.
Ważne
Im szerszy katalog praw i obowiązków, tym mniejsze ryzyko powstania w przyszłości sporów między stronami.

Przykładowy katalog praw i obowiązków stron umowy o roboty
budowlane
W umowie o roboty budowlane uregulowane są przede wszystkim następujące prawa
i obowiązki stron:
1) data i sposób przekazania terenu budowy oraz dokumentacji technicznej,
2) data rozpoczęcia i zakończenia robót,
3) obowiązek dostarczenia materiałów, maszyn i narzędzi,
4) zasady korzystania z podwykonawców,
5) obowiązek zapewnienia i wykonywania nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego,
6) zawarcie umów ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej,
7) procedura dokonywania odbioru robót,
8) wynagrodzenie wykonawcy, w tym terminy i sposób jego zapłaty,
9) zasady wykonywania i wynagradzania robót dodatkowych i robót zamiennych,
10) przekazanie terenu inwestycji oraz dokumentacji powykonawczej.
Konstruując umowę, wskazane jest, aby w odrębnych jednostkach redakcyjnych (artykuł,
§, punkt) skatalogować podstawowe obowiązki każdej ze stron. Względy bezpieczeństwa
nakazują unikać używania zwrotów wskazujących na otwarty katalog tych obowiązków,
takich jak: „w szczególności”, „między innymi”.

Postanowienia dotyczące postępowania w razie niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy
W każdej umowie powinny znaleźć się postanowienia regulujące uprawnienia stron,
gdyby druga strona dopuściła się uchybień w wykonaniu umowy, szczególnie takich jak
opóźnienie. Sposób postępowania w takich przypadkach zależy od tego, czy obowiązki,
których dotyczy uchybienie, dotyczą zapłaty wynagrodzenia, czy też wykonania obowiązków o charakterze niepieniężnym.

Opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia
W przypadku opóźnień w zapłacie wynagrodzenia za wykonane czynności lub prace
uprawnionemu do wynagrodzenia należą się odsetki. Strony nie mogą jednak zastrzec
kar umownych (art. 483 § 1 KC). Odsetki należą się w takim przypadku z mocy samego
prawa i nie ma potrzeby zapisywania tego prawa w umowie (chyba że strony ustalają
odsetki w innej wysokości niż odsetki ustawowe) – art. 481 § 1 KC.
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Z mocy samego prawa odsetki należą się już za samo opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia i nie ma znaczenia, czy opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik
nie ponosi odpowiedzialności, ani to, czy uprawniony do wynagrodzenia poniósł z powodu opóźnienia szkodę (art. 480 § 1 KC).
Przykład
Wykonawca nie może odmówić zapłaty odsetek od wynagrodzenia należnego podwykonawcy, powołując się na brak zapłaty na jego rzecz przez inwestora czy też na kradzież pieniędzy z biura
wykonawcy.

Terminem zwłoka określa się opóźnienie wynikające z przyczyn zawinionych przez
osobę odpowiedzialną za zapłatę wynagrodzenia. Strony mogą natomiast w umowie
ograniczyć prawo do żądania odsetek tylko w razie zawinionego opóźnienia.
Przykład
W przypadku zwłoki Inwestora w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy należą się odsetki ustawowe za cały okres zwłoki.

Wysokość odsetek za opóźnienie
Jeżeli strony nie postanowią w umowie inaczej, to uprawnionemu do wynagrodzenia
należą się odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych (art. 481 § 2 KC).
Stopa odsetek ustawowych za opóźnienie według art. 481 § 2 KC jest określona w wysokości równej sumie stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktów procentowych. Jeżeli jednak
wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej, wierzyciel może żądać odsetek
za opóźnienie według tej wyższej stopy. Wysokość stopy referencyjnej NBP publikowana
jest m.in. na stronie internetowej NBP (www.nbp.gov.pl).

Odsetki skarbowe
Strony – w granicach określonych przez KC – mają swobodę w określaniu wysokości odsetek za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia.

Odsetki maksymalne
Granicę swobody umów w zakresie określania wysokości odsetek za opóźnienie wyznacza obecnie dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie, a ta ustawowa
wysokość jest określona jako suma stopy referencyjnej NBP i 3,5 punktów procentowych.
Są to odsetki maksymalne (art. 481 § 2 w zw. z art. 359 § 21 KC). Wysokość stopy referencyjnej NBP publikowana jest m.in. na stronach internetowych www.nbp.gov.pl.
Jeżeli wysokość odsetek za opóźnienie określona przez strony w umowie przekracza wysokość odsetek maksymalnych, należą się odsetki maksymalne. Postanowienia umowne
nie mogą wyłączać ani ograniczać przepisów o odsetkach maksymalnych, także w razie
dokonania wyboru prawa obcego. W takim przypadku stosuje się przepisy o odsetkach
maksymalnych (art. 359 § 22 oraz § 23 KC).
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Przykład
„W przypadku opóźnienia Inwestora w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy należą się odsetki
za cały okres opóźnienia, w wysokości odsetek maksymalnych w rozumieniu art. 359 § 21 Kodeksu
cywilnego”.

Kary umowne
Kara umowna to dodatkowe postanowienie umowne, w którym strony określają zryczałtowany sposób naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego (art. 483 § 1 KC).

Zobowiązania niepieniężne
Zobowiązania niepieniężne to zobowiązania inne niż polegające na zapłacie środków
pieniężnych. W umowach o roboty budowlane kary umowne są zastrzegane najczęściej
za opóźnienie, np.:
1) w wydaniu tereny budowy,
2) rozpoczęciu robót,
3) wybudowaniu określonego w umowie obiektu,
4) zakończeniu robót,
5) oddaniu umówionej dokumentacji,
6) usunięciu usterek.
Uprawniony do żądania kary umownej nie tylko nie musi udowadniać wysokości szkody,
ale w ogóle jest zwolniony z obowiązku wykazania, że na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez drugą stronę umowy poniósł jakąkolwiek
szkodę.

Opóźnienie albo zwłoka
W orzecznictwie kwestią sporną jest, czy kary umowne należą się tylko w razie niewykonania danych obowiązków z przyczyn zależnych, czy również przyczyn niezależnych od
osoby zobowiązanej do zapłaty kary umownej. W zapisach o karach umownych należy
więc używać określeń:
1) „opóźnienie” – jeżeli kara umowna ma być niezależna od winy osoby odpowiedzialnej,
2) „zwłoka” – jeżeli kara umowna ma być zależna od zawinionego niewykonania danych obowiązków.
Przykład
„Inwestor zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w § 5
umowy za każdy dzień opóźnienia w wydaniu terenu budowy”.
albo
„Inwestor zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w § 5
umowy za każdy dzień zwłoki w wydaniu terenu budowy”.
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Zastrzeżona w umowie kara umowna stanowi górną granicę odszkodowania, jakiego
można żądać z tytułu danego uchybienia (art. 484 § 1 KC).
Przykład
W umowie o roboty budowlane na rzecz inwestora zastrzeżono karę umowną za opóźnienie w oddaniu obiektu budowlanego w wysokości 100 tys. zł. Szkody, jakie poniósł inwestor z tytułu opóźnienia, wynoszą jednak 300 tys. zł. Pomimo tego roszczenie odszkodowawcze inwestora z tego tytułu nie może przekroczyć 100 tys. zł.

Aby zabezpieczyć się przed tego typu sytuacjami, należy w umowie wprowadzić zapis
przyznający uprawnienie do dochodzenia odszkodowania przekraczającego zastrzeżoną
karę umowną.
Przykład
„1. Inwestor zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego
w § 5 umowy za każdy dzień opóźnienia w wydaniu terenu budowy.
2. Zastrzeżona w ust. 1 kara umowna nie wyłącza uprawnienia Wykonawcy do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej”.

Uprawnienie do odstąpienia od umowy
Najdalej idącym uprawnieniem w razie niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy jest odstąpienie od takiej umowy. W takiej sytuacji strony przestają być związane
umową (dochodzi do zerwania umowy) i powinny dokonać wzajemnych rozliczeń prac
dotychczas wykonanych.
Kwestię odstąpienia od umowy i skutki tego odstąpienia strony mogą pozostawić nieuregulowane w umowie. Zastosowanie znajdą wówczas odpowiednie przepisy KC. Strony
mogą również w umowie ustalić, kiedy każda ze stron umowy może od niej odstąpić i jakie są tego skutki.
Względy bezpieczeństwa nakazują uregulować w umowie w szczególności możliwość odstąpienia od umowy w razie opóźnienia w zakończeniu robót i powierzenie wówczas dalszych prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko poprzedniego wykonawcy.
Przykład
„1. W razie opóźnienia Wykonawcy w zakończeniu etapu prac określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym przekraczającym 30 dni, Inwestor może od umowy odstąpić i powierzyć dalsze
wykonywanie prac osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2. W przypadku określonym w ust. 1 inwestor zachowuje prawo do kar umownych należnych do
dnia odstąpienia oraz do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji odnośnie do prac dotychczas wykonanych.
3. W sytuacji opisanej w ust. 1 wykonawca zachowuje prawo do wynagrodzenia za prace dotychczas wykonane, pomniejszonego jednak o roszczenia Inwestora z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze”.
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Rękojmia
Rękojmia to wynikające z ustawy uprawnienia zamawiającego (przy umowie o dzieło)
lub inwestora (przy umowie sprzedaży) w razie stwierdzenia wad dzieła lub robót budowlanych. Jeżeli strony nie uregulują inaczej tych kwestii, to będą obowiązywać postanowienia KC (art. 637, 638 oraz 656 KC).
Regulacja ustawowa kształtuje się następująco: Jeżeli dzieło ma wady, zamawiający
może żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu przyjmującemu zamówienie odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie
przyjmie naprawy. Przyjmujący może odmówić naprawy, gdyby wymagała nadmiernych
kosztów. Gdy wady nie dadzą się usunąć albo gdy z okoliczności wynika, że przyjmujący zamówienie nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, zamawiający może od
umowy odstąpić, jeżeli wady są istotne; jeżeli wady nie są istotne, zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy
przyjmujący zamówienie nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez zamawiającego
(art. 637 KC).
Do rękojmi za wady dzieła stosuje się odpowiednio przepisy o rękojmi przy sprzedaży
(art. 638 KC), co oznacza m.in. brak odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady znane
zamawiającemu w chwili odbioru dzieła oraz obowiązek niezwłocznego zawiadomienia
wykonawcy o wadzie.
Do rękojmi za wady obiektu budowlanego w przypadku umowy o roboty budowlane stosuje się odpowiednio wskazane wyżej przepisy umowy o dzieło (art. 656 KC).

Gwarancja
Gwarancja to dodatkowe uprawnienie zamawiającego lub inwestora niezależne od przepisów o rękojmi dotyczące jakości wykonanych prac lub dostarczonych materiałów. Gwarancja przysługuje nie z mocy ustawy (tak jak rękojmia), ale tylko na mocy uzgodnień
stron umowy. Oznacza to również, że strony muszą w umowie precyzyjnie uregulować
czas trwania gwarancji oraz prawa i obowiązki uprawnionego z niej wynikające.

Postanowienia dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania
umowy
W tej części umowy strony postanawiają, jakimi środkami prawnymi zabezpieczyć należyte wykonanie umowy przez drugą stronę. W przypadku umowy o roboty budowlane
chodzi przede wszystkim o zabezpieczenie roszczenia wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia oraz o zabezpieczenie roszczeń inwestora o zapłatę odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy.

13

Rozdział I. Zasady bezpiecznego konstruowania umów budowlanych

Rodzaje zabezpieczeń
Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych może polegać w szczególności na:
1) obciążeniu majątku osoby zobowiązanej (np. hipoteka, zastaw, przewłaszczenie
na zabezpieczenie),
2) uzyskaniu od dłużnika dokumentów ułatwiających dochodzenie roszczeń przed
sądem (np. weksel),
3) poręczeniu przez osobę trzecią za dłużnika (przedstawienie tzw. żyranta),
4) przedstawieniu przez dłużnika gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

Kaucja gwarancyjna
Bardzo popularnym, a zarazem prostym i skutecznym sposobem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń inwestora z tytułu wad oddanego obiektu jest tzw. kaucja gwarancyjna. Zabezpieczenie to polega na tym, że strony w umowie o roboty budowlane postanawiają, że inwestor zatrzyma na ustalony w umowie czas określoną część wynagrodzenia (np. 5%). Kwotę tę inwestor zwróci po upływie całości lub części okresu gwarancji
lub rękojmi (chyba że w tym okresie zajdzie potrzeba zaspokojenia roszczeń inwestora
zabezpieczonych kaucją).

Postanowienia końcowe
Postanowienia końcowe to ostania cześć umowy, w której zawarte są postanowienia formalne dotyczące najczęściej:
1) formy zmiany umowy,
2) doręczeń pism,
3) wyboru sądu właściwego do rozpoznania sporu,
4) liczby i nazw załączników,
5) liczby stron umowy i liczby egzemplarzy umowy.

Forma zmiany umowy
Jedną z częstych przyczyn sporów między przedsiębiorcami jest niezastrzeżenie w umowie, że wszelkie jej zmiany lub uzupełnienia, a także oświadczenia o odstąpieniu mogą
być dokonane, pod rygorem nieważności, tylko na piśmie. Wynik ustnych ustaleń jest
bowiem bardzo często odmiennie interpretowany przez każdą ze stron. Należy więc bezwzględnie zadbać o to, aby w umowie znalazło się odpowiednie zastrzeżenie dotyczące
wymogu zachowania formy pisemnej (pod rygorem nieważności) dla zmiany umowy.

Doręczenia pism
W umowie warto również uregulować kwestie adresów do doręczeń. Pominięcie tych
kwestii w umowie może bowiem spowodować, że np. doręczenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy może być utrudnione, a czasami wręcz niemożliwie.

14

2. Elementy składowe umowy o roboty budowlane

Wybór sądu właściwego do rozpoznania sprawy
Strony mogą co do zasady wybrać miejscowo właściwy sąd powszechny do rozpoznania sporów wynikłych z umowy (art. 46 KPC). Strona, której uda się wynegocjować właściwość sądu według jej siedziby czy miejsca zamieszkania, będzie mogła w przyszłości
uniknąć dodatkowych kosztów związanych z prowadzeniem procesu w odległej miejscowości.

Wymienienie załączników
Ten zapis umowy polega na wymienieniu poszczególnych załączników do umowy z oznaczeniem ich numeru i nazwy. Pozwala to uniknąć ewentualnych sporów co do istnienia
lub mocy wiążącej określonych załączników czy ogólnych warunków umów.

Liczba stron oraz egzemplarzy umowy
Zapis ten ma charakter porządkowy, ale sprzyja bezpieczeństwu obrotu. W szczególności
określenie liczby stron i zaznaczenie, że strony te są parafowane przez każdą ze stron,
pozwala zminimalizować ryzyko powstania niejasności co do autentyczności danych egzemplarzy czy fragmentów umowy.

Wzory elementów składowych umowy o roboty budowlane
Część wstępna umowy
Umowa o roboty budowlane nr ...... /2016
W dniu 16 lutego 2016 r. w Warszawie między:
1) „BUDEX” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stołeczna 100, lok. 35, 02-175 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
.................................................., posiadającą numer NIP ..................................................,
numer REGON ................................................................ , reprezentowaną przez Tomasza
Kwiatkowskiego – Prezesa Zarządu, dalej zwaną „Inwestorem”
a
2) Janem Nowakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „Jan Nowak – Kompleksowe usługi budowlane”, zamieszkałym w Warszawie przy ul. Warszawskiej 100,
lok. 46, 03-167 Warszawa, seria i nr dowodu osobistego ................................................... ,
posiadającym numer NIP ....................................., numer REGON .....................................,
numer PESEL ......................................, dalej zwanym „Wykonawcą”
dalej łącznie zwanymi „Stronami”
zawarta została umowa (dalej „Umowa”) o następującej treści:
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Przedmiot umowy
§1
[Przedmiot umowy]
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na działce nr ew. ................ położonej w Warszawie
przy ul. ..................................... obiektu budowlanego w postaci budynku biurowo-mieszkalnego
zgodnie z projektem budowlanym zatwierdzonym ostateczną decyzją Prezydenta m.st. Warszawy
z dnia ..................................... nr ..................................... (załącznik nr 1 do umowy), a Inwestor
zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia na zasadach określonych w niniejszej umowie.
2. Szczegółowy zakres robót, ze wskazaniem etapów ich realizacji i kosztów poszczególnych etapów, określa harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

Zapis umowy dotyczący praw i obowiązków stron
§2
[Prawa i obowiązki stron]
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
a) dostarczenie dokumentacji projektowej,
b) uzyskanie pozwolenia na budowę lub dokonanie odpowiednich czynności wymaganych
przez ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
c) przekazanie Wykonawcy terenu budowy lub – stosownie do umowy – umożliwienie mu rozpoczęcia i wykonania robót,
d) koordynacja wykonania robót, jeżeli na budowie działają wykonawcy częściowi,
e) odbiór przedmiotu umowy,
f) przeprowadzenie rozruchu, jeżeli strony nie umówiły się inaczej,
g) zapłata wynagrodzenia Wykonawcy.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
a) wykonanie robót budowlanych zgodnie z umową, dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi,
b) zapewnienie materiałów, konstrukcji, maszyn i urządzeń niezbędnych do wykonania
umowy,
c) koordynacja wykonawstwa robót budowlanych w razie wykonywania ich przy pomocy podwykonawców,
d) zawiadamianie Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu,
e) oddanie Zamawiającemu wykonanego przedmiotu umowy.

16

