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Temat: Stanowisko PZPB i OIGD dotyczące propozycji GDDKiA ws. wzoru umowy, warunków szczególnych,
załącznika do oferty do wzorca warunków kontraktowych FIDIC 2017.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami przekazujemy w załączeniu uwagi branży budowlanej do
nowych warunków umów GDDKiA opartych na wzorach warunków kontraktu FIDIC 2017.
Ponieważ zarówno warunki ogólne jak i warunki szczególne stanowią nowy, niestosowany
dotychczas w Polsce wzorzec oraz będą miały kluczowe znaczenie dla realizacji kontraktów drogowych w
Polsce, ich wdrożenie stanowi niewątpliwie wielkie wyzwanie zarówno dla strony publicznej jak i
wykonawców. Doceniamy olbrzymi wkład pracy i analiz niezbędny dla przygotowania przekazanych nam
dokumentów. Uważamy jednak za niezbędną dalszą pracę nad tymi materiałami w formie wspólnych
spotkań, omówień i ustaleń. Pod rozwagę poddajemy powołanie stosownej Komisji przez Radę Ekspertów
przy Ministrze Infrastruktury, bowiem w naszej ocenie omawiane w niniejszym piśmie materiały stanowią
kontynuację prac określonych w Uchwale Nr 3/2016 Rady Ekspertów do spraw działań mających na celu
optymalizację procesu realizacji inwestycji drogowych z dnia 21 września 2016 r. w sprawie przyjęcia alokacji
ryzyk w kontraktach na roboty inżynieryjne liniowe w modelu „zaprojektuj i wybuduj”. Warto również w
naszej ocenie rozważyć możliwość szerszego zapobiegania sporom i ich koncyliacyjnego rozwiązywania już na
etapie realizacji Kontraktu.
Biorąc pod uwagę relatywnie krótki okres na przekazanie uwag w stosunku do objętości i złożoności
komentowanej materii, uwagi przedstawione w załączeniu mogą nie wyczerpywać całej problematyki. Z tego
względu tym ważniejsze jest aby przedyskutować wspólnie wzajemne propozycje, co umożliwi wyjaśnienie
wątpliwości i obawy Stron oraz osiągnięcie konsensusu.
W związku z powyższym oczekujemy, że po Państwa analizie naszych propozycji zorganizowane
zostanie spotkanie w celu omówienia tych dokumentów.
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Uwagi zostały naniesione na dokumentach przygotowanych przez GDDKiA. Są one przedstawione na
szarym tle z propozycją alternatywnych postanowień umownych oraz z komentarzami wpisanymi kursywą.
Pozostajemy do Państwa dyspozycji w zakresie dalszej współpracy nad przygotowaniem końcowej
wersji nowych warunków umownych.

Z wyrazami szacunku,

Jan Styliński
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