
Przedmiot umowy o roboty 
budowlane
Zgodnie z zapisami art. 647 Kodeksu cy-
wilnego, przez umow  o roboty budow-
lane: 

wykonawca zobowi!zuje si  do odda-
nia przewidzianego w umowie obiek-
tu, wykonanego zgodnie z projektem 
i z zasadami wiedzy technicznej;
inwestor zobowi!zuje si  do dokona-
nia wymaganych przez w"a#ciwe prze-
pisy czynno#ci zwi!zanych z przygo-
towaniem robót, w szczególno#ci do 
przekazania terenu budowy i dostar-
czenia projektu, oraz do odebrania 
obiektu i zap"aty umówionego wyna-
grodzenia.
Zawieraj!c umow  o roboty budow-

lane, zarówno w interesie inwestora, jak 
i wykonawcy, niezb dne jest prawid"owe 
ustalenie przedmiotu umowy (zakresu 
robót realizowanych przez wykonawc ), 
co pozwoli w przysz"o#ci unikn!$ sporów 
dotycz!cych odbiorów robót oraz p"atno-
#ci za wykonane roboty budowlane.

Z przepisów Kodeksu cywilnego wy-
nika jednoznacznie, %e cz #ci! sk"ado-
w! umowy jest dokumentacja przekaza-
na wykonawcy przez inwestora. Dlatego 
te% przedmiot umowy stanowi! roboty 
okre#lone w dokumentach przekazanych 
wykonawcy i b d!cych jej cz #ci! sk"a-
dow!.

Wskaza$ nale%y na cz sto zdarzaj!ce 
si  sytuacje, i% w trakcie realizacji umo-
wy konieczne jest, dla wykonania budo-
wy zgodnie z normami i przepisami pra-
wa, wprowadzenie poprawek i uzupe"nie& 
w projekcie budowlanym, dokumentacji 
technicznej oraz w konsekwencji tego 
w zakresie realizowanych robót.

 

 

Zdarza si  te%, %e wykonawca zobo-
wi!zany jest do wykonania wszelkich nie-
zb dnych prac, równie% tych, które nie 
by"y przewidziane w dokumentacji do-
starczonej przez inwestora. W sytuacji ta-
kiej zastosowanie b dzie mia" art. 651 k.c. 
stanowi!cy, %e je eli dostarczona przez inwe-

stora dokumentacja, teren budowy, maszyny 

lub urz!dzenia nie nadaj! si" do prawid#owego 

wykonania robót albo je eli zajd! inne okolicz-

no$ci, które mog! przeszkodzi% prawid#owemu 

wykonaniu robót, wykonawca powinien nie-

zw#ocznie zawiadomi% o tym inwestora.
Dlatego te%, w przypadku stwierdze-

nia braków czy b" dów w zakresie robót 
lub dostarczonej dokumentacji, nale%y nie-
zw"ocznie informowa$ o tym fakcie inwe-
stora. Zgodnie z przepisami Kodeksu cy-
wilnego, za prawid"owo#$ dokumentacji 
odpowiedzialny jest inwestor. Przesy"anie 
za# niezw"ocznych informacji o niemo%no-
#ci prawid"owego wykonania robót z po-
wodu wadliwo#ci dokumentacji umo%liwi 
domaganie si  zmiany terminu realizacji 
umowy lub zmiany ceny umownej. W przy-
padku za# konieczno#ci zmian przedmiotu 
umowy niezb dne jest zawarcie odpowied-
nich aneksów do umowy, okre#laj!cych 
rzeczywi#cie wykonywane roboty oraz 
urealniaj!cych terminy realizacji i wyna-
grodzenie za wykonywane prace.

Terminy realizacji umowy
W umowach o roboty budowlane stro-
ny okre#laj! termin rozpocz cia i zako&-
czenia robót. Ze wzgl du jednak na d"ugi 
cykl realizacyjny budowy oraz koniecz-
no#$ wspó"dzia"ania inwestora, niezb dne 
jest ustalenie w umowie terminu przeka-
zania przez inwestora placu budowy, po-
zwolenia na budow  wraz z dziennikiem 

Umowy o roboty 
budowlane

budowy i kompletn! dokumentacj! tech-
niczn!. Celowe jest tak%e ustalenie termi-
nu wskazania przez inwestora punktów 
poboru mediów: wody oraz energii elek-
trycznej.

Strony powinny przewidzie$ te% przy-
padki, kiedy termin realizacji umowy 
mo%e ulec wyd"u%eniu. Zmiana umow-
nego terminu wykonania budowy jest 
mo%liwa najcz #ciej na wypadek: nie-
przekazania we w"a#ciwym czasie placu 
budowy wraz z niezb dn! dokumentacj!, 
wyst!pienia w czasie realizacji robót nie-
korzystnych warunków atmosferycznych 
uniemo%liwiaj!cych realizacj  robót, wy-
st!pienia si"y wy%szej.

Podkre#li$ jednak nale%y, %e czas trwa-
nia przeszkody powoduj!cej mo%liwo#$ 
domagania si  wyd"u%enia terminu za-
ko&czenia robót nie zawsze b dzie od-
powiada" d"ugo#ci faktycznego opó'nie-
nia realizacji budowy. Czasami bowiem 
wyst!pienie przeszkody, np. 60 dni opó'-
nienia w przekazaniu dokumentacji tech-
nicznej, mo%e spowodowa$ konieczno#$ 
zmiany harmonogramu robót i prze-
rwania robót na okres zimowy. Dlatego 
te%, wyd"u%aj!c termin zako&czenia ro-
bót, strony powinny uwzgl dnia$ nie czas 
trwania przeszkody w realizacji robót, 
lecz skutki, które ta przeszkoda wywo"uje 
i jak wp"ywa na faktyczn! mo%liwo#$ pro-
wadzenia robót budowlanych.

Sposób wykonywania robót
W kwietniu 2003 r. wesz"a w %ycie zmia-
na przepisów Kodeksu cywilnego, która 
uregulowa"a wzajemne relacje wykonaw-
cy z podwykonawc! oraz zasady odpowie-
dzialno#ci za zap"at  wynagrodzenia pod-
wykonawcy.

Zgodnie z przepisami art. 6471 Kodeksu 
cywilnego, roboty budowlane powinny, 
co do zasady, by$ realizowane osobi#cie 
przez wykonawc , a zatrudnienie podwy-
konawców jest dopuszczalne jedynie po 
uzyskaniu akceptacji inwestora.

W umowie o roboty budowlane, za-
wartej mi dzy inwestorem a wykonawc! 
(generalnym wykonawc!), strony ustala-
j! zakres robót, które wykonawca b dzie 
wykonywa" osobi#cie lub za pomoc! pod-
wykonawców.

Do zawarcia przez wykonawc  umowy 
o roboty budowlane z podwykonawc! jest 
wymagana zgoda inwestora. Je%eli inwe-
stor, w terminie 14 dni od przedstawienia 
mu przez wykonawc  umowy z podwyko-
nawc! lub jej projektu, wraz z cz #ci! do-
kumentacji dotycz!c! wykonania robót 

W poprzednim numerze „IB” został przedstawiony wzór umowy 

o roboty budowlane. W niniejszym wydaniu omawiamy typowe 

postanowienia o roboty budowlane dotyczące przedmiotu 

umowy oraz praw i obowiązków stron umowy.
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okre#lonych w umowie lub 
projekcie, nie zg"osi na pi#-
mie sprzeciwu lub zastrze-
%e&, uwa%a si , %e wyrazi" 
zgod  na zawarcie umowy.

Do zawarcia przez pod-
wykonawc  umowy z dal-
szym podwykonawc! jest 
wymagana zgoda inwesto-
ra i wykonawcy.

Zawieraj!cy umow  
z podwykonawc! oraz in-
westor i wykonawca pono-
sz! solidarn! odpowiedzial-
no#$ za zap"at  wynagrodzenia za roboty 
budowlane wykonane przez podwyko-
nawc . Odmienne postanowienia umów 
s! niewa%ne.

Umowy z podwykonawcami powinny 
by$ dokonane w formie pisemnej pod ry-
gorem niewa%no#ci.

Odbiory robót budowlanych
Odbiór przedmiotu umowy jest podstawo-
wym obowi!zkiem inwestora.

Zgodnie z wyrokiem S!du Najwy%szego 
z 5 marca 1997 r., sygn. akt II CKN 28/97 
(OSNC 1997/6-7/90), je eli wykonawca zg#o-

si# zako&czenie robót budowlanych, inwestor 

obowi!zany jest dokona% ich odbioru. W pro-

tokole z tej czynno$ci stanowi!cym pokwi-

towanie spe#nienia $wiadczenia i podstaw" 

dokonania rozlicze& stron, niezb"dne jest za-

warcie ustale& poczynionych m.in. co do ja-

ko$ci wykonanych robót, w tym ewentual-

ny wykaz wszystkich ujawnionych wad wraz 

z ewentualnymi terminami ich usuni"cia lub 

o$wiadczeniem inwestora o wyborze innego 

uprawnienia przys#uguj!cego mu z tytu#u od-

powiedzialno$ci wykonawcy za wady ujawnio-

ne przy odbiorze.

W my#l wyroku S!du Najwy%szego 
z 19 marca 2004 r., sygn. akt IV CK 172/03:

1. Przy $wiadczeniu z umowy o roboty bu-

dowlane zachowanie d#u nika polega na wyko-

naniu okre$lonych robót, których efektem jest 

wytworzenie oznaczonego w umowie obiektu, 

stanowi!cego nast"pnie przedmiot odbioru. 

Nie ma przeszkód, aby strony w umowie prze-

widzia#y,  e przedmiotem konkretnej umowy 

o roboty budowlane jest nie ca#y obiekt, lecz 

jego cz"$%.

2. 'wiadczenie wykonawcy z umowy o ro-

boty budowlane jest podzielne, gdy  z regu-

#y mo e by% spe#niane bez istotnej zmiany 

przedmiotu $wiadczenia. Czym innym jest 

to,  e inwestor zainteresowany jest otrzyma-

niem okre$lonego co do to samo$ci przedmio-

tu, jakim jest obiekt budowlany, czym innym 

za$ mo liwo$% wykonywania robót niezb"d-

nych do tego, aby taki obiekt powsta# cz"$cia-

mi. Takie cz"$ciowe wykonywanie robót, odno-

sz!ce si" do okre$lonego obiektu, jest w#a$nie 

cz"$ciowym spe#nianiem $wiadczenia w ro-

zumieniu art. 379 § 2 k.c., gdy  mo liwe jest 

bez istotnej zmiany tego obiektu. Je eli stro-

ny umówi#y si" o oddanie okre$lonego obiektu, 

to do chwili odbioru ca#ego obiektu nie mo -

na uzna%,  e wykonawca spe#ni# swoje $wiad-

czenie. Natomiast nie wyklucza to cz"$ciowego 

wykonania $wiadczenia przez niego i rozlicze-

nia si" stron w tym zakresie.

Dlatego te%, w celu unikni cia w przy-
sz"o#ci nieporozumie& w umowach o ro-
boty budowlane strony powinny przewi-
dzie$ jednak szczegó"ow! procedur  
odbioru robót, sposobu zg"aszania goto-
wo#ci budowli do odbioru, terminu przy-
st!pienia do czynno#ci odbioru oraz ter-
minu ich zako&czenia.

Dodatkowo celowe jest umieszczenie 
w umowie zapisów przewiduj!cych tryb 
post powania w przypadku, gdy zg"oszo-
ne do odbioru roboty budowlane maj! 
wady.

Wynagrodzenie wykonawcy 
oraz warunki jego płatności
Wynagrodzenie wykonawcy okre#lane 
jest zazwyczaj jako wynagrodzenie ry-
cza"towe lub jako wynagrodzenie wyni-
kaj!ce z kosztorysu.

Zgodnie z postanowieniami art. 654 
Kodeksu cywilnego, w braku odmiennego 

postanowienia umowy inwestor obowi!zany 

jest na  !danie wykonawcy przyjmowa% wy-

konane roboty cz"$ciowo, w miar" ich uko&-

czenia, za zap#at! odpowiedniej cz"$ci wyna-

grodzenia.
Podstaw! wynagrodzenia wykonaw-

cy s! faktury wystawiane na podstawie 
protoko"ów odbioru robót, tj. protoko"ów 
cz #ciowych (najcz #ciej sporz!dzanych 
miesi cznie), uwzgl dniaj!cych stopie& 
zaawansowania robót, oraz protoko"u 
ko&cowego sporz!dzanego po ostatecz-

nym odbiorze robót. Po 
wprowadzeniu omawia-
nych przepisów usta-
nawiaj!cych odpowie-
dzialno#$ inwestora za 
zobowi!zania wykonawcy 
wobec podwykonawców, 
cz sto spotykane w umo-
wach o roboty budowla-
ne s! zapisy wskazuj!ce, 
i% podstaw! wystawienia 
faktury, oprócz protoko-
"u odbioru, jest tak%e do-
starczane inwestorowi 

o#wiadczenie podwykonawcy, %e wyko-
nawca nie zalega z p"atno#ciami za do-
tychczas zrealizowane prace przez pod-
wykonawc .

Co do zasady, strony mog! dowol-
nie ustala$ terminy wynagrodzenia wy-
konawcy. Jednak%e je%eli strony w umo-
wie przewidzia"y termin zap"aty d"u%szy 
ni% 30 dni, wierzyciel mo%e %!da$ odse-
tek ustawowych za okres pocz!wszy od 
31 dnia po spe"nieniu swojego #wiadcze-
nia niepieni %nego i dor czeniu d"u%niko-
wi faktury lub rachunku – do dnia zap"aty, 
ale nie d"u%szy ni% do dnia wymagalno#ci 
#wiadczenia pieni %nego. Je%eli termin za-
p"aty za# nie zosta" okre#lony w umowie, 
wierzycielowi, bez wezwania, przys"uguj! 
odsetki ustawowe za okres pocz!wszy od 
31 dnia po spe"nieniu #wiadczenia niepie-
ni %nego – do dnia zap"aty, ale nie d"u%-
szy ni% do dnia wymagalno#ci #wiadcze-
nia pieni %nego.

Za dzie& wymagalno#ci #wiadczenia 
pieni %nego uwa%a si  dzie& okre#lony 
w pisemnym wezwaniu d"u%nika do za-
p"aty, w szczególno#ci w dor czonej d"u%-
nikowi fakturze lub rachunku. Czynno#$ 
prawna wy"!czaj!ca lub ograniczaj!ca 
uprawnienia wierzyciela lub obowi!zki 
d"u%nika jest niewa%na. Ponadto wskaza$ 
nale%y, i% cz stym sposobem zabezpie-
cze& jest zatrzymywanie przez inwestora, 
z ka%dej faktury wystawianej przez wy-
konawc , kaucji gwarancyjnej stanowi!-
cej okre#lony w umowie odsetek warto#ci 
faktury (np. 5%). Dlatego te% wykonawca 
otrzymuje z ka%dej z faktur mniejsze wy-
nagrodzenie ni% warto#$ robót okre#lo-
nych w protokole odbioru. Zatrzymana 
kaucja zwracana jest przez inwestora 
cz #ciowo po sporz!dzeniu protoko"u od-
bioru ko&cowego. Natomiast ostateczne 
rozliczenie kaucji nast puje po up"ywie 
okresu r kojmi i gwarancji.

SŁAWOMIR ŻURAWSKI
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