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Potwierdzanie zasadności 
wystąpienia z roszczeniem do drugiej 
strony kontraktu budowlanego 

Umowy budowlane charakteryzują się 
dużą ilością sporów wokół tego czy dane 
działanie, roboty lub ryzyko leżą po stronie 
wykonawcy czy zamawiającego. W Polsce 
w wielu projektach inwestycyjnych funkcjonuje 
inżynier kontraktu (np. Inżynier wg. FIDIC), 
który powinien rozstrzygać wnioski, zapytania 
i roszczenia stron w tych sprawach. Niestety 
praktyka wskazuje, że w większości 
przypadków roszczenia z reguły są odrzucane 
bez należytego rozpatrzenia. Po stronie 
kierownictwa firmy wykonawczej pojawia się 
problem, czy dana okoliczność rzeczywiście 
zasługiwała na uwzględnienie i czy wykonawca 

powinien liczyć na odzyskanie dochodzonych 
kwot w toku dalszego postępowania sądowego 
oraz czy uzasadnione będzie podjęcie dalszych 
działań prawnych. W tym zakresie pomocny 
jest udział niezależnego eksperta, który 
uwzględniając okoliczności inżynieryjne, prawne 
i komercyjne zapisy umowy, jak również ogólne 
przepisy prawa, standardy SCL oraz zasady 
kosztorysowania w budownictwie, wypowie się 
na temat zasadności roszczenia.  
Podobnie, w przypadku wątpliwości 
zamawiającego zasadne jest zatrudnienie 
eksperta, który zweryfikuje zasadność 
roszczenia wykonawcy.

Zapoznanie się z dokumentacją 
kontraktu i okolicznościami 
powodującymi roszczenie.

Sprawdzenie zarówno meritum 
jak i kwantum roszczenia, w tym 

także dochodzonej zmiany czasu na 
ukończenie

Raport potwierdzający zasadność 
roszczenia lub zwracający uwagę na 
miejsca wymagające dopracowania 

i ryzyka związane z kalkulacją.
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Korzyści

Podniesienie wiarygodności 
projektowanego Określenia 

inżyniera wg kontraktu, 
ograniczenie ryzyka 

zaniżania lub zawyżania 
dochodzonych kwot, oraz 

unikanie sporów sądowych.

Identyfikacja obszarów 
nieregulowanych przez 

kontrakt budowlany.

Większa motywacja 
stron do sporządzania 
prawidłowych kalkulacji 
opartych o dokumentację 
kontraktową; unikanie 
eskalacji roszczeń 
i minimalizowanie ryzyka 
zerwania negocjacji.

Wskazanie obszarów 
potencjalnych usprawnień 
w formułowaniu 
treści przyszłych 
umów i usprawnień 
w prowadzeniu 
przyszłych kontraktów.

Do kogo skierowana jest usługa?

Do wykonawców robót budowlanych, zamawiających roboty budowlane, w tym zamawiających publicznych oraz do 
firm świadczących usługi inżyniera kontraktu. Możliwe jest świadczenie takich usług także dla instytucji pośredniczących 
i monitorujących wydawanie środków publicznych.

W czym jeszcze może pomóc KPMG?

• Doradztwo prawne – weryfikacja lub przygotowanie SIWZ dla zamawiających; weryfikacja ryzyka prawnego
w umowach dla wykonawców kontraktów; pomoc w unikaniu ryzyka i sposobach przeciwdziałania skutkom zdarzeń
niekorzystnych dla klienta.

• Zarządzanie ryzykiem nadużyć – w przypadku podejrzenia nadużyć.

• Doradztwo w zarządzaniu roszczeniami i harmonogramem inwestycji, w tym analiza przebiegu inwestycji.
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