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O FIDIC 
 
FIDIC, International Federation of Consulting Engineers (Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów), 
jest globalnym organem przedstawicielskim dla krajowych stowarzyszeń inżynierów konsultantów. Reprezentuje 
ponad milion specjalistów - inżynierów oraz 40 000 firm w ponad 100 krajach na całym świecie. 
 
FIDIC założona została w 1913 r., jest odpowiedzialna nie tylko za promowanie i wdrażanie strategicznych celów 
branży konsultingowo-inżynieryjnej w imieniu swoich stowarzyszeń członkowskich, ale i również za 
rozpowszechnianie informacji i zasobów będących przedmiotem zainteresowania swoich członków. Dziś 
członkostwo w FIDIC obejmuje ponad 100 krajów świata. 
 
FIDIC, dążąc do swoich celów, publikuje międzynarodowe standardowe formy kontraktów o roboty budowlane 
kontraktów dla klientów, konsultantów, podwykonawców, spółek joint venture i przedstawicieli, wraz  
z powiązanymi materiałami, takimi jak standardowe formularze kwalifikacji wstępnej. 
 
FIDIC publikuje również dokumenty dotyczące praktyk biznesowych, takie jak oświadczenia o polityce, 
dokumenty przedstawiające stanowisko, wytyczne, podręczniki szkoleniowe i zestawy zasobów szkoleniowych. 
Wszystkie publikacje mieszczą  w obszarach systemów zarządzania (zarządzanie jakością, zarządzanie ryzykiem, 
zarządzanie integralnością biznesową, zarządzanie środowiskiem, zarządzanie zrównoważonym rozwojem),  
jak i również procesów biznesowych (wybór konsultantów, selekcja oparta na jakości, przetargi, zamówienia, 
ubezpieczenie, odpowiedzialność, transfer technologii, budowanie wydajności). 
 
FIDIC organizuje coroczną Międzynarodową Konferencję Infrastrukturalną FIDIC oraz bogaty program 
seminariów, warsztatów budowania wydajności i kursów szkoleniowych. 
 

Priorytety FIDIC 
 widoczny i skuteczny lider branży doradczej i inżynieryjnej, 
 wzmocnienie pozycji FIDIC w całej branży budowlanej, 
 skuteczniejsze łączenie i wspieranie naszych członków, 
 przyjmowanie i usprawnienie zarządzania federacją, 
 zmiana sposobu działania sekretariatu pod względem większej skuteczności i wydajności. 

 
Niniejsze Memorandum z Wytycznymi zostało sporządzone przez Komitet ds. Kontraktów FIDIC, w skład którego 
obecnie wchodzą Vincent Leloup (przewodniczący), Des Barry, Adam Bialachowski, Deryl L. Earsom, Siobhan 
Fahey (obecnie na urlopie szkoleniowym), Zoltán Záhonyi, Kiri Parr, Matthias Neuenschwander, Peter Collie oraz 
Husni Madi wraz z Sarwono Hardjomuljadi, członkiem zarządu FIDIC i Aisha Nadar, członkiem zarządu FIDIC. 
 
FIDIC pragnie wyrazić swoje uznanie za czas i wysiłek poświęcony przez wszystkich członków w/w Komitetu.  
  



Cel 
 
COVID-19 stanowi wyjątkowe wyzwanie, a FIDIC zaleca wszystkim członkom społeczności budowlanej skupienie 
się na pomyślnej realizacji projektu w sposób, który zapewni długoterminową rentowność społeczności 
budowlanej. 
 
COVID-19 ma istotny i globalny wpływ na realizację projektów budowlanych na całym świecie. Wiele z tych 
projektów jest realizowanych w ramach standardowych form kontraktów FIDIC. 
 
Niniejsze Memorandum z wytycznymi zawiera zarys postanowień wielu ogólnych Warunków Kontraktowych  
o roboty budowlane1 FIDIC, które można uznać za istotne w odniesieniu do prawdopodobnych scenariuszy, które 
pojawiają się w wyniku COVID-19. 
 
Głównym celem FIDIC przy sporządzaniu niniejszego Memorandum z wytycznymi jest pomoc Stronom kontraktu 
FIDIC w rozważeniu wzajemnie satysfakcjonujących rozwiązań i uniknięciu sporów między nimi. Pandemia 
COVID-19 należy uznać za wyjątkowe i niezwykłe wydarzenie niosące swe skutki na szeroką skalę. 
 
Zgodnie ze swoimi Złotymi Zasadami 2 , FIDIC zachęca wszystkich członków społeczności budowlanej, aby 
pamiętali w szczególności, że FIDIC: 
 

 promuje współpracę i zaufanie między stronami kontraktu, 
 nie wspiera żadnej ze Stron w nadmiernym korzystaniu z jej siły przetargowej, 
 zniechęca do zachowywania postaw przeciwnych ale różnorzędnie zachęca do unikania sporów, 
 zachęca do terminowych i adekwatnych płatności zgodnie z Umową w celu utrzymania przepływu 

środków pieniężnych. 
 
Niniejsze Memorandum z Wytycznymi należy również rozpatrywać w świetle szczególnego  kontekstu, który ma 
zastosowanie do tego typu projektów, w tym zdrowia i bezpieczeństwa osób, stanowiska zajmowanego przez 
organizacje międzynarodowe, a także krajowe i/lub lokalne rządy i władze, obowiązujące przepisy prawa i całą 
umowę uzgodnioną między Stronami (w tym wszelkie zmiany wprowadzone do standardowych form FIDIC). 
 
Niniejsze Memorandum z Wytycznymi zostało przygotowane, aby pomóc użytkownikom zrozumieć mechanizmy 
kontraktowe, które działają w standardowych formach kontraktowych FIDIC i nie zawierają porad specyficznych 
dla poszczególnych projektów. Komentarze zawarte w niniejszym Memorandum z Wytycznymi nie są 
wyczerpujące. Nie należy na nich polegać w konkretnej kwestii lub sytuacji. W stosownych przypadkach należy 
zasięgnąć fachowej porady prawnej.  Ani FIDIC, ani osoby wymienione w niniejszym Memorandum z Wytycznymi 
nie przyjmują jakiejkolwiek odpowiedzialność wynikającej z jakiegokolwiek wykorzystania niniejszego 
Memorandum z Wytycznymi lub jakiejkolwiek innej publikacji wymienionej w tym dokumencie. 
 
Jako Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów, FIDIC nie może udzielać porad prawnych. Z tego 
powodu, i z uwagi na to, że prawna wykładnia kontraktu będzie zależała od takich kwestii jak dokładne brzmienie 
różnych dokumentów składających się na konkretną umowę, a także od prawa właściwego, FIDIC nie może 
pomagać w interpretacji poszczególnych kontraktów. Niniejsze Memorandum z Wytycznymi sporządzono 

 
1 Treść niniejszego Memorandum z wytycznymi jest następująca: 

Warunki kontraktowe dla budowy , 1999 („Czerwona Książka 1999” lub „RB1999”), 
Warunki kontraktowe dla urządzeń oraz projektowania i budowy, 1999 („Żółta Książka 1999” lub „YB1999”), 
Warunki Kontraktu na EPC/pod klucz, 1999 („Srebrna Książka” lub „SB1999”), 
Skrócony formularz umowy FIDIC („Zielona Książka” lub „GB1999'), 
Warunki Kontraktowe na budowę MDB zharmonizowana edycja, 2010 („Różowa Książka” lub „PB”) 
Warunki Kontraktowe na projekty, budowę i eksploatację, 2008 („Złota Książka” lub „GOB”) 
Warunki Kontraktu na budowę, 2017 („Czerwona Księga 2017”' lub „RB2017”), 
Warunki Kontraktu na Urządzenia i Budowę z Projektowaniem, 2017 („Żółta Książka 2017”' lub „YB2017”), 
Warunki Kontraktu na EPC/pod klucz, 2017 („Srebrna Książka 2017” lub „SB2017”), 
„RB”, „YB” lub „SB” są używane, gdy sprawy mają zastosowanie w równym stopniu do wydania Czerwonej, Żółtej lub Srebrnej KsiążkiFIDIC z 
1999 r. i 2017 r. Warunków Umowy na roboty podziemne („Szmaragdowa Książka” lub „EB”) 
2 Łatwo dostępne na stronie FIDIC: https://fidic.org/sites/default/files/golden_principles_1_12.pdf 



niezależnie od jakiegokolwiek konkretnego systemu prawnego lub jurysdykcji. Z tego powodu zaleca się stronom 
kontraktu FIDIC zasięgnięcie szczególnej porady (w szczególności porady prawnej) w celu uwzględnienia wyżej 
wymienionego kontekstu przed podjęciem działań i decyzji. 
  



Zarys postanowień kontraktowych FIDIC.3 
 
Istnieje wiele czynników, które mają wpływ na epidemie COVID-19, co zarazem skutkuje wieloma możliwymi 
scenariuszami i współzależnościami. 
 
W niniejszych Wytycznych przyjęto podejście polegające na nakreśleniu kilku możliwych scenariuszy dotyczących 
potencjalnych umów, na które udzielono już odpowiedzi. Użytkownicy mogą zdecydować, który scenariusz 
(scenariusze) jest (są) najbardziej prawdopodobny(-e)  w ich przypadku. 
 
Przypomnienie o zobowiązaniach kontraktowych Wykonawcy, Zamawiającego i Inżyniera w zakresie ochrony 
zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska. 
 
Wykonawca ma ogólny obowiązek odpowiadania za bezpieczeństwo wszystkich swoich operacji i działań4 oraz 
posiada określone zobowiązania dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska. W szczególności zastrzega się, 
że Wykonawca powinien: 
 

 przestrzegać obowiązujących przepisów i wymogów prawa 5  dotyczących zarówno zdrowia jak i 
bezpieczeństwa - co ma priorytetowe znaczenie w obecnych czasach, gdzie niektóre rządy określają 
konkretne obowiązki dotyczące COVID-19, należycie egzekwowane na placach budowy. 

 zapewnić, że „poczyniono odpowiednie kroki w celu spełnienia wszystkich niezbędnych wymogów 
dotyczących opieki i higieny oraz zapobiegania epidemiom”6. 

 ograniczyć szkody i uciążliwości dla ludzi, wynikające z operacji i/lub działań7 Wykonawcy. 
 

Zamawiający jest ogólnie odpowiedzialny za zapewnienie, że jego Personel (w tym Inżynier, w zależności od 
stosowanej Umowy FIDIC8) i inni jego wykonawcy przestrzegają tych samych obowiązków w zakresie zdrowia, 
bezpieczeństwa i środowiska, które są nałożone na Wykonawcę9. 
 

Rozważane scenariusze 
1. Władze lokalne/rządowe nie ogłaszają żadnych nowych przepisów ani przepisów zakazujących 

prowadzenia robót budowlanych lub prac na Budowie. Jednak jako Wykonawca napotykam trudności 
w mobilizowaniu pracowników, którzy obawiają się o swoje bezpieczeństwo oraz w pozyskiwaniu 
Towarów ze względu na problemy w moim łańcuchu dostaw. Jakie środki zaradcze mogę zastosować? 
 
Wykonawca może przeanalizować środki zaradcze na podstawie zapisów SubKlauzuli 8.4 lit. (d) RB1999, 
YB1999 i SB1999, SubKlauzuli 8.5 lit. (d) RB2017, YB2017 i EB oraz SubKlauzuli 9.3 lit. (d) GOB, które 
przewidują uprawnienie do Przedłużenia Czasu na Ukończenie (PCnU) w przypadku 
„Nieprzewidywalnych braków w dostępności personelu lub towarów (lub Materiałów dostarczonych 
przez Zamawiającego, jeśli takie istnieją) spowodowanych epidemią lub działaniami rządowymi”. (Treść 
RB2017) 
 
Zgodnie z SB 2017 Wykonawca jest uprawniony do Przedłużenia Czasu na Ukończenie (PCnU)  tylko w 
przypadku Nieprzewidywalnych braków w dostępności Materiałów Dostarczonych przez 
Zamawiającego, jeśli takie istnieją, spowodowanych epidemią lub działaniami rządowymi. 
 
Żadne podobne postanowienie nie jest przewidziane w SB 1999, ponieważ stanowi to ryzyko 
Wykonawcy w ramach tej Książki. Nie znaleziono podobnego przepisu w GB1999, ale można odnieść się 
do SubKauzul 6.1 lit. (h), 7.3 i 10.4. 
 

 
3 Poniższe słowa i wyrażenia, w szczególności definicje zaczynające się wielką literą, mają takie samo znaczenie, jakie przypisano im 
odpowiednio w warunkach umowy, które są niniejszym rozważane. 
4 RB, YB, SB, EB, GOB i PB SC 4.1 
5 RB, YB, SB, EB, GOB i PB SC 4.8 / GB1999 SC 1.6 
6 RB, YB, SB, EB, GOB i PB SC 6.7 
7 RB, YB, SB, EB, GOB i PB SC 4.18 
8 RB, YB, EB i PB / GB1999, GOB i SB odnosi się do Przedstawiciela Pracodawcy 
9 RB, YB, SB, EB, GOB i PB SC 2.3 



Wykonawca nie powinien zapominać, że powyższe podpunkty uprawniają jedynie do Przedłużenia Czasu 
na Ukończenie (PNcU),  i nie wspominają o żadnym zadośćuczynieniu finansowym, ponieważ zależałoby 
to od szczególnych okoliczności i od tego czy Wykonawca może ustalić uprawnienie do rekompensaty 
finansowej na podstawie Umowy lub obowiązującego prawa. 
 

2. Występują takie same okoliczności, jak w scenariuszu nr 1 powyżej. Jednak jako Wykonawca, zamiast 
napotykać trudności w mobilizacji personelu lub uzyskaniu Dóbr, jestem dotknięty opóźnieniami 
spowodowanymi przez władze (np. Przeprowadzanie wielokrotnych inspekcji BHP na Placu Budowy). 
Jakie środki zaradcze mogę zastosować? 
 
Wykonawca może być uprawniony do Przedłużenia Czasu na Ukończenie (PNcU) na podstawie 
SubKlauzuli8.5 RB1999, YB1999, SB1999 i PB, SubKlauzuli8.6 RB2017, YB2017, SB2017 i EB lub 
SubKlauzuli 9.5 GOB, pod warunkiem, że warunki określone w tych podpunktach zostały w pełni 
spełnione. 
 
W odniesieniu do wszelkich uprawnień finansowych obowiązuje ta sama uwaga, co w scenariuszu nr 1. 

 
3. Władze lokalne lub rząd ogłosiły zmiany w Ustawodawstwie, ograniczające działalność budowlaną i 

prace na Budowie. Nadal możemy kontynuować Roboty, jednakże Wykonawcę dotyka opóźnienie 
i/lub ponosi dodatkowe Koszty w wyniku tych zmian. Jak sobie z tym poradzić? 
 
Po pierwsze, może być konieczne zasięgnięcie porady prawnej co do tego, czy dane zdarzenie stanowi 
zmianę w przepisach obowiązujących prawa krajowego (w tym wprowadzenie nowych ustaw oraz 
uchylenie lub modyfikację istniejących ustaw) lub w sądowym lub urzędowym organie rządowym 
interpretacji takich ustaw. 
 
Przepisy lub dekrety nadzwyczajne, które są obecnie wydawane na całym świecie w różnych 
jurysdykcjach, będą prawdopodobnie traktowane jako zmiana Ustawodawstwa, biorąc pod uwagę 
szeroką definicję Ustawodawstwa przedstawioną w formach 10  FIDIC. Należy również zauważyć, że 
definicja ta obejmuje szeroki zakres aktów prawnych, a także działań regulacyjnych „wszelkich prawnie 
ustanowionych organów publicznych”, a zatem może mieć zastosowanie do krajowych ustaw 
parlamentarnych, do działań ogólnokrajowych i lokalnych, takich jak rozporządzenia miejskie. 
Użytkownicy nie powinni ograniczać się do myślenia, że słowo „Ustawodawstwo” odnosi się tylko do 
prawodawstwa. 
 
Jeśli ustalone zostanie, że te działania władz lokalnych lub rządu są rzeczywiście uważane za zmiany  
w Ustawodawstwie Krajowym11, wówczas Wykonawca może żądać środków zaradczych na podstawie 
SubKlauzuli 13.7 RB1999, YB1999, SB1999 lub PB lub na podstawie SubKlauzuli13.6 RB2017, YB2017, 
SB2017, EB i GOB. Wynika to z obowiązku Wykonawcy do przestrzegania obowiązujących przepisów 
określonych w SubKlauzuli 1.13 RB, YB, SB1999, EB lub PB, SubKlauzuli 1.14 GOB lub SubKlauzuli 1.12 
SB2017. 
 
Takie zmiany w Ustawodawstwie mogą nakładać szczególne środki bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (trwających lub wznawianych) w trakcie trwania pandemii 
COVID-19, takie jak dystans społeczny, noszenie maseczek na twarzy i używanie środków odkażających, 
alternatywne ustalenia dotyczące transportu, urządzeń, godzin pracy personelu oraz siły roboczej itp. 
Zmiany te mogą być traktowane jako Odchylenie konieczne ze względu na „dostosowanie do wykonania 
Robót”12, lub „zmienione lub nowe obowiązujące normy”13. Alternatywnie mogą być traktowane jako 
zdarzenie reklamacyjne. 

 

 
10 Na przykład, RB2017 SC 1.1.49 stanowi: „„Ustawy” oznaczają wszystkie krajowe (lub stanowe lub prowincjonalne) przepisy, statuty, 
ustawy, dekrety, zasady, rozporządzenia, zarządzenia, traktaty, prawo międzynarodowe i inne prawa oraz przepisy i regulaminy wszelkich 
prawnie ustanowionych władz publicznych” 
11 Na przykład, RB2017 SC 1.1.21 określa, że Kraj „oznacza kraj, w którym znajduje się Plac Budowy (lub jego większa część), w którym mają 
być wykonywane Stałe Prace”. 
12 SC 13.6 w RB2017, YB2017, SB2017 lub EB 
13 SC 5.4 w YB, SB, EB i GOB 



4. Lokalne władze/rząd wydały zarządzenie(-a)/dekret(-y) uniemożliwiające prowadzenie prac 
budowlanych (w tym lockdown, godziny policyjne, niedostępne obszary kwarantanny, itp.), w wyniku 
czego realizacja Robót na Budowie stała się niemożliwa. W konsekwencji Wykonawca i/lub 
Zamawiający nie mogą wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy. Które podpunkty miałyby 
zastosowanie w tej sytuacji? 

 
Po pierwsze, z taką sytuacją można sobie dobrze poradzić poprzez wprowadzenie zmian  
w postanowieniach prawnych określonych w Umowie, jak wyjaśniono w scenariuszu nr 3 powyżej. 
 
Ponadto lub alternatywnie należy zbadać, czy ta sytuacja może kwalifikować się jako Siła Wyższa 
zdefiniowana w SubKlauzuli 19.1 (RB1999, YB1999, SB1999 lub PB) lub SubKlauzuli 1.1.14 (GB1999), czy 
też jako Zdarzenie Nadzwyczajne, zgodnie z definicją podaną w SubKlauzuli 18.1 (RB2017, YB2017, 
SB2017 lub EB) lub w SubKlauzuli 1.1.37 GOB. 
 
Niniejsze Podpunkty stanowią, że „Siła Wyższa” lub „Zdarzenie Nadzwyczajne” (w zależności od 
przypadku) oznacza zdarzenie lub okoliczność: 
 

 która znajduje się poza kontrolą Strony, 
 przed którą Strona nie mogła w rozsądny sposób uchylić się przed zawarciem Umowy, 
 której dana Strona nie mogła racjonalnie uniknąć ani przezwyciężyć w momencie jej powstania,  
 której nie można w znacznym stopniu przypisać drugiej Stronie. 

 
Zapisy Subklauzuli 19.1 lub SubKlauzuli 18.1 (w zależności od przypadku, a także zgodnie z GOB) podają 
listę przykładów, bez ograniczeń, tego, co może kwalifikować się jako Siła Wyższa lub Zdarzenie 
Nadzwyczajne (w zależności od przypadku). Pierwsze 4 przykłady w SubKlauzuli 19.1 (pierwsze 5 
przykładów w SubKlauzuli 18.1) to wydarzenia wywołane przez człowieka, podczas gdy ostatni przykład 
w SubKlauzuli 19.1 (podpunkt (v)) i SubKlauzuli 18.1 (podpunkt (f)) dotyczy „katastrof naturalnych”,  
a więc zdarzeń naturalnych. 
 
Mając na uwadze fakt, że pandemie lub działania władz lokalnych/rządowych nie są wymienione na tej 
liście przykładów, COVID-19 musi zostać przypisany do SubKlauzuli 19.1 lub SubKlauzuli 18.1 (w 
zależności od przypadku), aby zdecydować, czy COVID-19 kwalifikuje się jako Siła Wyższa lub Zdarzenie 
Nadzwyczajne (w zależności od przypadku). W tym scenariuszu COVID-19 może prawdopodobnie 
odpowiadać Sile Wyższej lub Zdarzeniu Nadzwyczajnemu, ze względu na zakaz prowadzenia robót 
budowlanych przez władze lokalne/rząd. Jednak w przypadku takiego zakazu nadal można 
argumentować za przypadkiem Siły Wyższej/Zdarzenia Nadzwyczajnego, chociaż wydaje się,  
że najbardziej problematyczną częścią rozważania jest to, czy strona „nie mogła w rozsądny sposób 
uniknąć lub przezwyciężyć” zdarzenia, ponieważ można argumentować, że wdrożenie odpowiednich 
środków BHP może umożliwić przezwyciężenie wspomnianego zdarzenia COVID-19. 
 
Jeśli chodzi o uprawnienia, Strony musiałyby sprawdzić, których zobowiązań realizacja została 
uniemożliwiona przez Siłę Wyższą/Zdarzenie Nadzwyczajne i powiadomić o tym zgodnie z zapisami 
SubKlauzuli19.2 (RB1999, YB1999, SB1999 lub PB), SubKlauzuli 13.2 (GB1999) lub SubKlauzuli 18.2 
(RB2017, YB2017, SB2017, EB lub GOB). Pierwszą Konsekwencją dla Umowy w wyniku działania Siły 
Wyższej/Zdarzenia Nazdwyczajnego jest to, że usprawiedliwia ona brak wykonania wspomnianych 
zobowiązań, które zostały uniemożliwione. Ostatecznie Wykonawca może być uprawniony do 
Przedłużenia Czasu na Ukończenie (PCnU), za każde wynikające z tego opóźnienie zgodnie z SubKlauzulą 
19.4 (RB1999, YB1999, SB1999 lub PB), SubKlauzulą 7.3 (GB1999) lub SubKlauzulą18.4 (RB2017, YB2017, 
SB2017, EB lub GOB). Należności finansowe wydają się mało prawdopodobne14, biorąc pod uwagę,  
że powstają one tylko w połączeniu ze zdarzeniami tego rodzaju, o których mowa w SubKlauzuli 19.4 lub 
SubKlauzuli 18.4 (w zależności od przypadku). W tym scenariuszu nr 4 jest zatem bardziej 
prawdopodobne, że uprawnienia finansowe wynikną ze zmiany Ustawodawstwa, jak rozważano  
w scenariuszu nr 3 powyżej, a nie z działania Siły Wyższej/Zdarzenia Nadzwyczajnego. 
 

 
14 Z wyjątkiem GB1999 - patrz SubKlauzula 10.4 



5. Zgodnie ze scenariuszem nr 4 powyżej, czy jako Wykonawca mogę poddać ten scenariusz Klauzuli 1715, 
ponieważ zgodnie z Klauzulą 17 mam prawo do rekompensaty finansowej oprócz Przedłużenia Czasu 
na Ukończenie (PCnU), a nie tylko Przedłużenia Terminu Czasu na Ukończenie (PCnU), w przypadku 
wystąpienia naturalnej Siły Wyższej lub Zdarzenia Nadzwyczajnego. 
 
Klauzula 17 prawdopodobnie nie będzie miał zastosowania w tym scenariuszu, ponieważ odnosi się do 
zdarzenia (w tym Siły Wyższej lub Zdarzenia Nadzwyczajnego, w zależności od przypadku), które skutkuje 
utratą lub uszkodzeniem Robót, Dóbr lub Dokumentów Wykonawcy, oraz że Wykonawca jest proszony 
o naprawienie krzywdy. Środki zaradcze przedstawione w Klauzuli17 stanowią formę regresu 
Wykonawcy, jeżeli Wykonawca dozna opóźnienia i/lub poniesie Koszt naprawienia takiej straty lub 
szkody. 
 
Jest mało prawdopodobnym scenariuszem, że sam COVID-19 spowodowałby utratę lub uszkodzenie 
Robót, Dóbr lub Dokumentów Wykonawcy, podczas gdy łatwiej jest przewidzieć, że zamiast tego opóźni 
on i zakłóci wykonywanie zobowiązań, dla których środki zaradcze znajdują się w Klauzuli 19 (RB1999, 
YB1999, SB1999 i PB) lub Klauzuli 18 (RB2017, YB2017, SB2017, EB i GOB)16 
 

6. W scenariuszach nr 1, 2 lub 3 powyżej, czy jako Zamawiający lub Wykonawca mogę skorzystać z 
Klauzuli 19 [Siła wyższa] 17 , Klauzuli 18 [Zdarzenie Nadzwyczajne] 18  lub Klauzuli 18 [Wyjątkowe 
ryzyko]19 (w zależności od przypadku), aby rozwiązać takie scenariusze? 
 
Jest prawdopodobne, że scenariusze te nie odpowiadają zapisom SubKlauzuli19.1 (c)20, SubKlauzuli 18.1 
(iii) 21  lub SubKlauzuli 1.1.37 22  GOB, biorąc pod uwagę, że w tych scenariuszach Wykonawca jest 
najprawdopodobniej w stanie kontynuować prace na Budowie (choć z trudnościami). Można zatem 
argumentować, że jest to dowód na to, że Wykonawca mógł odpowiednio przezwyciężyć zdarzenia 
rozważane w takich scenariuszach, a zatem nie będą one kwalifikować się jako Siła Wyższa lub Zdarzenie 
Nadzwyczajne (w zależności od przypadku). Wykonywanie zobowiązań jest trudniejsze, uciążliwe lub 
zakłócone, ale niekoniecznie jest ono uniemożliwione. 
 
Może również istnieć scenariusz, w którym Zamawiający (lub Inżynier, jeśli jest w RB, YB, EB lub PB) 
starał się podjąć działania zapobiegawcze, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa poprzez 
zawieszenie postępu części lub całości Robót, zgodnie z SubKlauzulą8.8 ( RB1999, YB1999, SB1999 lub 
PB), SubKlauzulą 2.3 (GB1999), SubKlauzulą 8.9 (RB2017, YB2017, SB2017 lub EB) lub SubKlauzulą 9.7 
(GOB). Ryzyko związane z takim postępowaniem, szczególnie w przypadku braku wspierających zmian 
w Ustawach, polega na tym, że przypadek taki może nie być poparty Siłą Wyższą lub Wyjątkowym 
Zdarzeniem, jak omówiono powyżej, w związku z czym nie zapewnia to niezbędnego umownego 
usprawiedliwienia i uzasadnienia działania Zamawiającego. Może to spowodować uprawnienie 
Wykonawcy do środków zaradczych określonych w SubKlauzuli 8.9 (RB1999, YB1999, SB1999 i PB), 
SubKlauzuli 6.1 (j), SubKlauzul 7.3 i 10.4 (GB1999), SubKlauzuli 8.10 (RB2017, YB2017, SB2017 i EB) lub 
SubKlauzuli9.8 GOB. Ponadto lub alternatywnie, usunięcie jakiegokolwiek prawa dostępu do Placu 
Budowy może spowodować zastosowanie środków zaradczych przewidzianych w SubKlauzuli 2.1.23 
 
Strony powinny mieć na uwadze, że w czasie takiego zawieszenia Wykonawca jest zobowiązany do 
ochrony, zachowania i zabezpieczenia Robót przed pogorszeniem, utratą lub uszkodzeniem. Zachęca się 
Strony do omówienia sposobu wypełnienia tego zobowiązania. 
 

 
15 W RB, YB, SB, EB, PB lub GOB 
16 GB1999: SC 6.1 (i), SC 7.3, SC 10.4 i SC 13.2 
17 RB1999, YB1999, SB1999 lub PB 
18 RB2017, YB2017, SB2017 lub EB 
19 GOB 
20 (nr 17) 
21 (nr 18) 
22 (nr 19) 
23 RB, YB, SB, PB, EB i GOB / GB1999: SC 2.1, SC 6.1 (k), SC 7.3 i SC 10.4 



7. Do tej pory nie nastąpiły żadne zmiany w Ustawodawstwie krajowym ani nie nastąpił realny wpływ 
na dostępność personelu lub na łańcuch dostaw. Jednakże personel Zamawiającego (w tym Inżynier 
lub Przedstawiciel Zamawiającego, w zależności od przypadku), ze względów ostrożności, pracuje 
zdalnie i dlatego przeważnie przebywa poza Placem Budowy. W konsekwencji ja, jako Wykonawca, 
mam opóźnienia i/lub ponoszę dodatkowy Koszt z powodu powolnego podejmowania decyzji. Jak 
sobie z tym poradzić? 
 
O ile Zamawiający nie odniesie sukcesu w argumentowaniu przypadku Siły Wyższej lub Zdarzenia 
Nadzwyczajnego (patrz scenariusz nr 6 powyżej), Wykonawca może przeanalizować środki zaradcze na 
podstawie zapisów SubKlauzuli8.4 lit. (e) RB1999, YB1999 i PB, SubKlauzuli 8.4 lit. (c) SB1999,SubKlauzuli  
6.1 lit (k) i 7.3 GB1999, SubKlauzuli 8.5 lit. (e) RB2017, YB2017 i EB, SbKlauzuli 8.5 lit. (c) SB2017 lub 
SubKlauzuli 9.3 lit. (e) GOB, które przewidują uprawnienie do Przedłużenia Czasu na Ukończenie (PCnU) 
w przypadku jakichkolwiek opóźnień, przeszkód lub środków zapobiegawczych spowodowanych lub 
przypisywanych Zamawiającemu lub Personelowi Zamawiającego (w tym Inżynierowi lub 
Przedstawicielowi Zamawiającego, zależnie od przypadku).24 
 
Wykonawca powinien mieć na uwadze, że powyższe podpunkty uprawniają wyłącznie do Przedłużenia 
Czasu na Ukończenie (PCnU) i nie wspominają o żadnym zadośćuczynieniu finansowym, ponieważ 
zależałoby to od szczególnych okoliczności i tego, czy Wykonawca może ustalić uprawnienie do 
rekompensaty finansowej w jakichkolwiek innych warunkach Umowy lub na podstawie przepisów 
prawnych. 
 

Inne przemyślenia: 
 
We wszystkich opisanych powyżej scenariuszach przypomina się Stronom o terminowym wywiązywaniu się ze 
wszystkich zobowiązań komunikacyjnych, takich jak powiadomienia i aktualne zapisy Kontraktowe.25 
 
Strony powinny mieć na uwadze szczególną rolę przypisaną Inżynierowi (lub Przedstawicielowi Zamawiającego, 
w zależności od przypadku), który ma im pomóc w osiągnięciu porozumienia w sprawie dowolnego roszczenia,  
a jeśli takiego porozumienia nie można osiągnąć, dokonać sprawiedliwego i wiążącego ustalenia, z należytym 
uwzględnieniem wszystkich istotnych okoliczności26. 
 
Umowy FIDIC zawierają unikalne, pełnoprawne funkcje unikania sporów – podczas trwania kontraktu komisje  
ds. Sporów27 mogą dostarczać użytecznych opinii i porad, jak radzić sobie z tą sytuacją COVID-19 na określonych 
warunkach i faktach każdej indywidualnej Umowy 28 . W przypadku gdy Stronom nie uda się osiągnąć 
porozumienia i będą one głęboko zakorzenione w swoim niesprzyjającym podejściu, komisje ds. Sporów mogą  
w dużym stopniu pomóc w sprowadzeniu Stron z powrotem na polubowną drogę postępowania, jeśli nie jest to 
możliwe, w szybkim wydaniu decyzji w sprawach spornych. 
  

 
24 GB1999 - w przypadku „jakiegokolwiek niedopełnienia zobowiązań Zamawiającego” 
25 Wśród innych obowiązków: RB, YB, SB, EB, PB i GOB: SC 1.3 / RB1999, YB1999, SB1999, PB: zawiadomienia o roszczeniach Wykonawcy i 
aktualne zapisy Wykonawcy zgodnie z SC 20.1, zawiadomienia o roszczeniach Zamawiającego zgodnie z SC 2.5 oraz zawiadomienie 
zdarzeniu Siły Wyższej zgodnie z SC 19.2 / GB1999: Komunikacja zgodnie z SC 1.5, zawiadomienie o sile wyższej zgodnie z SC 13.2 / GOB: 
zawiadomienia o roszczeniach Wykonawcy i aktualne zapisy Wykonawcy zgodnie z SC 20.1, zawiadomienia o roszczeniach Zamawiającego 
zgodnie z SC 20.2 oraz zawiadomienie o Zdarzeniu Wyjątkowym zgodnie z SC 18.2 / RB2017, YB2017, SB2017, EB: zawiadomienia o 
należnościach i terminie Roszczenia (od Wykonawcy lub Zamawiającego) zgodnie z SC 20.2.1, aktualne zapisy zgodnie z SC 20.2.3 oraz 
powiadomienie o wyjątkowym zdarzeniu zgodnie z SC 18.2 
26 RB1999, YB1999, SB1999, PB i GOB: SC 3.5 / RB2017, YB2017 i EB: SC 3.7.2 / SB2017: SC 3.5.2 
27 GB1999: Arbiter / RB1999, YB1999, SB1999 i GOB: Komisja Rozjemcza w Sporach Przetargowych / PB: Komisja Rozjemcza / RB2017, 
YB2017, SB2017 i EB: Unikanie Sporów/ Komisja Rozjemcza 
28 RB1999: SC 20.2 i Ogólne Warunki DAA Klauzula 4 (k) / PB: ditto plus DB Procedura Nr 2 / GOB: ditto plus SC 20.5 / RB2017, YB2017, 
SB2017 i EB: SC 21.3, GC Porozumienia DAAB SC 1.3, 1.5 i 5.1 (e), Zasady proceduralne DAAB 1 do 3 w odniesieniu do pomocy nieformalnej. 



Wnioski i zalecenia 
 
COVID-19 stanowi niezwykłe wyzwanie.  FIDIC zaleca wszystkim członkom społeczności budowlanej skupienie się 
na pomyślnej realizacji projektu w sposób, który zapewni długoterminową żywotność społeczności budowlanej. 
 
Jak podkreślono w niniejszym Memorandum z Wytycznymi, znaczny zakres postanowień kontraktowych FIDIC 
jest istotny i można go uwzględnić w obecnej sytuacji pandemii COVID-19, jako: 
 

 zdrowie i bezpieczeństwo, 
 zmiana w Ustawodawstwie, 
 Siła wyższa/Zdarzenie Nadzwyczajne, 
 nieprzewidziane niedobory personelu i łańcucha dostaw, 
 odchylenia, 
 opóźnienia spowodowane przez władze, 
 Przedłużenie Czasu na Ukończenie (PCnU), 
 roszczenia i spory, w szczególności przepisy dotyczące unikania sporów. 

 
Użytkownikom zaleca się rozważenie kontekstu faktów mających zastosowanie w ich konkretnym przypadku, 
aby ocenić, czy i w jakim zakresie powyższe przepisy mają zastosowanie i/lub czy jakiekolwiek dodatkowe 
przepisy są również istotne. 
 
FIDIC przypomina jednak swoim użytkownikom Kontraktów, że rozwiązania problemów projektowych można 
znaleźć nie tylko w treści każdej umowy, ale i również należy zwrócić uwagę na: 
 

 Wpływ prawa właściwego dla Umowy - na przykład definicja siły wyższej w niektórych jurysdykcjach 
prawa cywilnego może różnić się od tej, która jest wskazana w Warunkach Kontraktowych FIDIC 
 z 1999 r., i Warunkach Kontraktowych na budowę MDB zharmonizowana edycja. . 

 Decyzje i zalecenia rządów/władz - na przykład FIDIC zauważa, że różne rządy obecnie wydają zalecenia 
władzom publicznym w sprawie prac finansowanych ze środków publicznych, aby unikać dosłownego 
lub sztywnego stosowania warunków umów, które mogą znacząco zaszkodzić ich łańcuchowi dostaw,  
a zamiast tego wdrażają wspólnie uzgodnione alternatywne warunki umów przewidujące systemy 
pomocy dla COVID-19, aby zachować przepływ gotówki i utrzymać łańcuch dostaw przy życiu w czasie 
kryzysu. 

 Odpowiedzialność społeczną - ponieważ ten kryzys stopniowo dotyka wszystkich na całym świecie, jeśli 
każdy będzie się upierać przy twardym i sztywnym podejściu, może to prowadzić do gwałtownej 
eskalacji przypadków niewypłacalności, co będzie miało poważny negatywny wpływ społeczny na całe 
społeczeństwo. 

 Poglądy długoterminowe a krótkoterminowe - z niewypłacalnego przedsiębiorstwa można odzyskać 
niewiele lub też nic. Egzekwowanie surowych i sztywnych praw wynikających z umów może nie leżeć  
w długoterminowym interesie strony, jeśli oznacza to załamanie się własnego łańcucha dostaw. 



W następstwie powyższego FIDIC zachęca użytkowników, aby: 
 zapoznać się z warunkami swojej konkretnej umowy, 
 zrozumieć specyfikę polityki i działań samorządu terytorialnego, 
 zasięgnąć porady prawnej dotyczącej właściwej jurysdykcji, 
 poprzez współpracę, negocjacje i otwarty dialog szukać praktycznych i realistycznych rozwiązań dla 

wyzwań, przed którymi wszyscy razem stoimy, 
 przestrzegać Złotych Zasad FIDIC, mając na uwadze względy leżące u ich podstaw, 
 nie rozważać tylko kwestii umownych i prawnych, aby poradzić sobie ze swoimi projektami w czasie 

kryzysu, ale także uwzględniać długoterminowe interesy biznesowe, odpowiedzialność społeczną, 
długoterminową kondycję łańcuchów dostaw i całych społeczeństw, 

 zachować obiektywny pogląd: chociaż ten kryzys wymaga konkretnych/dostosowanych do celu środków 
zaradczych oraz raczej łagodnego i otwartego podejścia, związek przyczynowy jest jak zawsze krytyczny 
i należy umieć odróżnić trudności spowodowane przez kryzys COVID-19 od czegoś, co i tak by się 
wydarzyło, w przypadku braku takiego kryzysu. 
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Zrzeczenie się odpowiedzialności 
 
Ten dokument został opracowany przez FIDIC i ma jedynie charakter informacyjny. Treść tego dokumentu ma 
charakter ogólny i dlatego nie powinna być stosowana w szczególnych okolicznościach osób lub firm. Informacje 
podane w tym dokumencie nie mogą być traktowane jako alternatywa dla porad prawnych lub jakichkolwiek 
innych porad odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów i nie powinna być traktowana jako podstawa do 
jakichkolwiek decyzji, w tym między innymi inwestycyjnych, handlowych, zawodowych lub prawnych. 
 
FIDIC nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, domniemane, ustawowe i/lub 
wynikowe straty, w tym między innymi straty biznesowe, utratę zysków, dochodów, przychodów, produkcji, 
przewidywanych oszczędności, transakcji, umów, możliwości handlowych lub wartości firmy, wynikające z 
użytkowania tego dokumentu lub jego zawartości. Żadna część tego dokumentu nie może być kopiowana w 
całości ani w części bez wyraźnej pisemnej zgody FIDIC. 


