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Streszczenie
Przedmiotem artykułu są nowe regulacje prawa umów
budowlanych wprowadzone w niemieckim kodeksie cywilnym 1.01.2018 r., dotyczące umowy o roboty budowlane, konsumenckiej umowy o roboty budowlane oraz
umowy deweloperskiej. Przedstawiono różne typy umów
o roboty budowlane występujące w praktyce. Uwzględniono znowelizowane VOB/B 2016 (Verdingungsordnung für Bauleistungen. Teil B). Szczególny nacisk został
położony na prawa i obowiązki stron, charakter prawny
umów oraz odpowiedzialność za wady świadczenia budowlanego. Artykuł ma istotne znaczenie dla polskich
wykonawców budowlanych pracujących w Niemczech.
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The subject of the article are new regulations on
construction contract law introduced in the German Civil
Code on 1.01.2018 regarding a construction works
contract, a consumer construction works contract and a
development contract. Various types of works contracts
occurring in practice are presented in the article. The
amended VOB/B 2016 (Verdingungsordnung für
Bauleistungen. Teil B) was also taken into consideration.
Particular emphasis was placed on the rights and
obligations of the parties, the legal nature of contracts and
liability for defects in construction contract obligations.
The article is of substantial importance for Polish building
contractors working in Germany.
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Wprowadzenie
Dnia 1.01.2018 r. weszła w życie gruntowna reforma prawa
umów budowlanych w niemieckim kodeksie cywilnym (dalej
jako BGB). Dotyczy ona w szczególności tytułu 9 „Umowa
o dzieło i podobne umowy”. W tytule 9, podtytuł 1 „Umowa
o działo”, rozdział 2 w przepisach §§ 650a–650h unormowana została umowa o roboty budowlane (Bauvertrag). Tytuł 9,
podtytuł 1 „Umowa o dzieło”, rozdział 3 obejmuje przepisy
§§ 650i–650n dotyczące konsumenckiej umowy o roboty
budowlane (Verbraucherbauvertrag). W tytule 9, podtytuł 2,
w przepisach §§ 650p–650t uregulowano umowę o wykonanie
projektu architektonicznego i wykonanie robót inżynierskich
(Architektenvertrag und Ingenieurvertrag). Natomiast w tytule 9,
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podtytuł 3, w przepisach §§ 650u–650v unormowano umowę
deweloperską (Bauträgervertrag).
Unormowanie kodeksowe uzupełniają postanowienia
ogólnych warunków umów o wykonanie świadczeń budowlanych, znormalizowanych zasad zlecania i wykonawstwa robót
budowlanych (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen;
VOB). Postanowienia ogólnych warunków umów o wykonanie świadczeń budowlanych VOB regulują wszystkie fazy wykonawstwa budowlanego oraz obejmują przepisy techniczne
dla wykonywania świadczeń odnoszących się do robót budowlanych. VOB składa się z trzech części. Część A obejmuje ogólne warunki udzielania zamówień na świadczenia budowlane (Allgemeine Bedingungen von Bauleistungen —
VOB/A). Część B stanowią ogólne warunki umów o wykonanie świadczeń budowlanych (Teil B: Allgemeine Vertragsbe-

t. LXXIII z nr 7/2020 (865) z DOI 10.33226/0137-5490.2020.7.1

dingungen für die Ausführung von Bauleistungen — Ausgabe 2016 Vom 31. Juli 2009, BAnz. Nr 155a), zmienione
Bekanntmachung vom 7.01.2016 (BAnz AT 19.01.2016 B3,
ber. BAnz AT 1.04.2016 B1); weszły w życie 18.04.2016 r.
(VOB/B 7.04.2016 GMBL, s. 400). Ogólne warunki o wykonanie świadczeń budowlanych (VOB/B) obowiązują od kilkudziesięciu lat w niemieckiej praktyce budowlanej. Były wielokrotnie nowelizowane (ostatnie wydania: VOB/B 2002;
VOB/B 2009; VOB/B 2016). Przedmiotem uwag są rozwiązania przyjęte w VOB/B, Ausgabe 2016, obowiązujące od
18.04.2016 r. Część C zawiera przepisy techniczne wykonywania świadczeń budowlanych (Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen, Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art). Postanowienia VOB/B obowiązują strony porozumienia (lex contractus) i stosowane są
powszechnie w niemieckiej praktyce.
Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, w obecnej praktyce
występują trzy rodzaje umów o roboty budowlane: jedna podlegająca przepisom §§ 650–650h BGB (Der Baüvertrag des BGB),
druga także podporządkowana przepisom §§ 650i–650m BGB
(Verbraucherbauvertrag) oraz trzecia zawierana na podstawie
VOB (Der VOB — Bauvertrag). Reżim prawny tych umów
różni się. Do umowy o roboty budowlane (BGB) na podstawie przepisu § 650a ust. 1 zd. 2 BGB stosuje się w kwestiach
nieuregulowanych uzupełniająco odpowiednio przepisy
§§ 631–650 BGB dotyczące umowy o dzieło (Tytuł 9 „Umowa o dzieło i podobne umowy”, podtytuł 1 „Umowa o dzieło”, rozdział 1 przepisy ogólne). Podobnie do konsumenckiej
umowy o roboty budowlane na podstawie § 650i ust. 3 BGB
stosuje się odpowiednio uzupełniająco przepisy o umowie
o dzieło. Umowa o roboty budowlane (Der VOB — Bauvertrag) w przypadku stosowania VOB podlega jej kompleksowej, szczegółowej regulacji, bez potrzeby sięgania do rozwiązań BGB.
Trzeba nadmienić, że w niemieckiej praktyce budowlanej
powszechnie wykorzystuje się różnego rodzaju wzorce umowne (Musterverträge) umów o roboty budowlane, czy umów
o prace projektowe (np. Muster BGB — Bauvertrag; Muster
VOB — Bauvertrag; Muster Generalunternehmervertrag; Muster Garantierter — Maximalpreis — Vertrag; Muster Architektenvertrag; wzorzec umowny jednolitej umowy o prace projektowe — Muster des Einheitsarchitektenvertrages) (Ganten,
Kindereit, 2019; Kniffka, 2018; Kimmich, Bach, 2017; Ingenstau, Korbion, 2003; Schmidt, 2017).

Ogólna charakterystyka umów budowlanych
w niemieckim kodeksie cywilnym (BGB)
W przepisie § 650a BGB wprowadzono definicję ustawową
umowy o roboty budowlane (Bauvertrag — §§ 650a–650h),
zgodnie z którą jest ona umową o wykonanie, ponowne wykonanie, usunięcie albo przebudowę obiektu budowlanego,
infrastruktury zewnętrznej albo jej części (ust. 1). Szczególną
postacią umowy o roboty budowlane jest umowa o utrzymanie obiektu budowlanego (Vertrag über die Instandhaltung),
którą kwalifikuje się jako umowę o roboty budowlane, jeżeli

roboty mają zasadnicze znaczenie dla konstrukcji, stanu lub
użytkowania zgodnie z przeznaczeniem (§ 650a ust. 2 BGB).
Zakres przedmiotowy umowy o roboty budowlane jest szeroki, gdyż obejmuje wykonywanie obiektu budowlanego
w określonym miejscu, odbudowę, rozbudowę, nadbudowę
obiektu budowlanego, a także roboty polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. Definicja ustawowa przepisu § 650a (1 i 2) BGB dotyczy
także robót konserwatorskich oznaczających wykonywanie
prac niezbędnych do utrzymania nieruchomości (obiektu budowlanego) w odpowiednim stanie technicznym, aby nie ulegały pogorszeniu w trakcie użytkowania, eksploatacji zgodnie
z przeznaczeniem. Przedmiot umowy o roboty budowlane
odnosi się także do robót modernizacyjnych, które mieszczą
się w zakresie pojęciowym remontu, przebudowy lub rozbudowy. Chodzi tutaj także o roboty instalacyjne, zapewniające
możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem (Baldt, 2005; Ganten, 2019; Glöckner, 2016; Schmidt,
2017; Kniffka, 2018; Sonntag, Rütten, 2018; Koeble, 2020).
Przepisy § 650b i § 650c BGB dotyczą zmiany umowy, prawa zamawiającego do przeprowadzenia zmiany (prawa do zarządzenia zamawiającego) umowy, która jest konieczna do
osiągnięcia uzgodnionego zmienionego celu robót (§ 631 ust. 2
BGB) i na skutek zmiany do zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia. Jeżeli strony w ciągu 30 dni od zgłoszenia żądania zmiany u wykonawcy nie osiągną porozumienia w myśl postanowienia ust. 1, to zamawiający może zarządzić zmianę
w formie dokumentowej. Wykonawca jest zobowiązany do
wykonania zarządzenia zamawiającego tylko wtedy, gdy można od niego domagać się jego wykonania (§ 650b ust. 2 BGB).
W przepisie § 650c określono rewaloryzację wynagrodzenia
wykonawcy wskutek zarządzenia z § 650b ust. 2 BGB.
Wysokość roszczenia o wynagrodzenie ze względu na
zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia na skutek zarządzenia zamawiającego w myśl § 650b ust. 2 należy ustalić
zgodnie z rzeczywiście wymagalnymi kosztami wraz z dodatkami z tytułu ogólnych kosztów przedsięwzięcia, ryzyka oraz
zysku. Jeżeli ustawowy obowiązek świadczenia wykonawcy
obejmuje także planowanie obiektu budowlanego albo infrastruktury zewnętrznej, to nie przysługuje mu w przypadku
określonym w § 650b ust. 1 zdanie 1 pkt 2 żadne roszczenie
o wynagrodzenie z tytułu zwiększonych nakładów (§ 650c
ust. 1 BGB). Wykonawca może w celu obliczenia wynagrodzenia odwołać się w formie aneksu do wyliczeń złożonych
zgodnie z porozumieniem w kalkulacji początkowej. Domniemywa się, że wynagrodzenie zaktualizowane na podstawie kalkulacji początkowej odpowiada wynagrodzeniu określonemu w ust. 1 (§ 650c ust. 2 BGB).
W przepisach § 650e i 650f BGB wprowadzono istotne regulacje, postulowane w praktyce, zabezpieczające roszczenia
wykonawcy budowlanego z tytułu wykonanych robót budowlanych. Zgodnie z przepisem § 650e wykonawca budowlany
może żądać ustanowienia hipoteki zabezpieczającej na gruncie budowlanym zamawiającego na poczet swoich roszczeń
z umowy. Jeżeli dzieło nie zostało jeszcze ukończone, to może żądać ustanowienia hipoteki zabezpieczającej na poczet
odpowiedniego wynagrodzenia za część wykonanych prac
i poniesione nakłady, które nie zostały uwzględnione w wyna-
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grodzeniu. Powyższe rozwiązanie koresponduje z przepisem
§ 650f BGB regulującym zabezpieczenie prac budowlanych.
Zgodnie z § 650f ust. 1 BGB wykonawca może żądać od zamawiającego zabezpieczenia także odnośnie do dodatkowo
uzgodnionych i jeszcze nieopłaconych zleceń wraz z przynależącymi do nich wierzytelnościami dodatkowymi, w wysokości 10% zabezpieczonego roszczenia o wynagrodzenie. Stosuje się postanowienie zdania 1 w takim samym zakresie także
do roszczeń, które wstępują w miejsce wynagrodzenia. Roszczenie wykonawcy o zabezpieczenia nie zostaje wykluczone
przez to, że zamawiający może żądać zaspokojenia albo że
dokonał odbioru dzieła. Roszczeń, które zamawiający może
rozliczyć z roszczeniem przedsiębiorcy o wynagrodzenie, nie
uwzględnia się w chwili obliczenia wynagrodzenia chyba że są
one bezsporne, albo zostały prawomocnie ustalone. Zabezpieczenie należy potraktować jako wystarczające także wtedy,
gdy przewłaszczający zastrzega sobie prawo do odwołania
swojego przyrzeczenia w przypadku istotnego pogorszenia
stosunków majątkowych zamawiającego ze skutkiem na roszczenia majątkowe ze świadczeń budowlanych, które nie zostały wykonane przez wykonawcę w chwili otrzymania
oświadczenia o unieważnieniu.
Zabezpieczenie może zostać złożone jako gwarancja albo
inne przyrzeczenie płatności przez instytut kredytowy albo inne ubezpieczenie kredytowe. Instytut kredytowy albo ubezpieczyciel kredytowy może świadczyć płatności na rzecz wykonawcy tylko wtedy, gdy zamawiający uznaje roszczenie
o wynagrodzenie wykonawcy albo gdy zostało wydane tymczasowo wykonalne orzeczenie o płatność roszczenia i zostały spełnione przesłanki, które uprawniają do rozpoczęcia egzekucji przymusowej (ust. 2).
Jeżeli wykonawca budowlany otrzymał zabezpieczenie na
roszczenie o wynagrodzenie na podstawie § 650f ust. 1 lub
2 BGB, to roszczenie o ustanowienie hipoteki gwarancyjnej
zgodnie z § 650e BGB jest wykluczone. Brzmienie przepisu
§ 650f BGB wskazuje, że katalog zabezpieczeń wierzytelności
o zapłatę wynagrodzenia wykonawcy ma charakter wyczerpujący. Ustanowienie przez zamawiającego innych zabezpieczeń wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane nie jest wyłączone, ale nie wykluczy uprawnienia wykonawcy do domagania się udzielenia zabezpieczenia w jednej
z form zabezpieczenia, wskazanych w przepisie § 650f
ust. 2 BGB. W przypadku gdy wykonawca udzielił zamawiającemu bezskutecznie odpowiedni termin do świadczenia zabezpieczenia z § 650f ust. 1 BGB, to może on odmówić wykonania świadczenia umownego lub wypowiedzieć umowę o roboty budowlane. Jeżeli umowa zostanie wypowiedziana, to
wykonawcy przysługuje prawo do żądania uzgodnionego wynagrodzenia, przy czym zobowiązany jest zaliczyć to, co zaoszczędził po stronie nakładów, wypowiadając umowę, i inne
koszty robocizny.
Przepisy BGB dotyczące umowy o roboty budowlane nie
określają znaczenia (funkcji) i charakteru prawnego odbioru,
ani rodzaju odbioru i ich skutków prawnych. W przepisie
§ 650g BGB zamieszczono nowe rozwiązanie polegające na
wspólnym ustaleniu wykonanych robót oraz określono zasady rozliczenia końcowego. Wskazać trzeba, że zgodnie
z przepisem § 650a (ust. 1) zd. 2 BGB, jako normą odsyłają-
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cą, do umowy o roboty budowlane będzie miał zastosowanie
przepis § 640 BGB dotyczący odbioru w umowie o dzieło (Tytuł 9, „Umowa o dzieło i podobne umowy”, podtytuł 1, rozdział 1). Podkreślić trzeba, że odbiór determinuje wykonanie
zobowiązania przez wykonawcę i wygaśnięcie tym samym stosunku prawnego powstałego przez zawarcie umowy o roboty
budowlane (umowy o dzieło). Dokonany odbiór dzieła budowlanego zgodnie z przepisami §§ 641 (ust. 1) BGB w zw.
z § 650g (ust. 4) BGB stanowi podstawę zapłaty wynagrodzenia wykonawcy. Od daty odbioru rozpoczyna się ustawowa
odpowiedzialność wykonawcy za wady przedmiotu świadczenia (§ 650a ust. 1 zd. 2 BGB w zw. z § 633, 634, 635, 636,
638 i § 634a — przedawnienie roszczeń z tytułu wady) oraz liczy się bieg przedawnienia roszczeń z tytułu wady (§ 634a
ust. 2 BGB).
Według przepisu § 640 ust. 1 BGB zamawiający jest zobowiązany do odbioru dzieła wykonanego zgodnie z umową,
o ile odbiór nie jest wykluczony ze względu na właściwość
dzieła. Nie można odmówić wykonania odbioru ze względu
na wadę nieistotną. Dzieło uważa się za odebrane także wtedy, gdy wykonawca wyznaczył dla zamawiającego odpowiedni termin na wykonanie dzieła i zamawiający nie odmówił odbioru dzieła w terminie z jednoczesnym podaniem przynajmniej jednej wady. Jeżeli zamawiający jest konsumentem, to
skutki prawne określone w zdaniu 1 występują tylko wtedy,
gdy wykonawca wskazał zamawiającemu jednocześnie z żądaniem odbioru na skutki odmowy odbioru bez oświadczenia
albo bez podania wady; wskazówka musi zostać udzielona
w formie dokumentowej (ust. 2).
Nadmienić trzeba, że dokonanie odbioru dzieła budowlanego mającego wady, które znane są zamawiającemu w trakcie czynności odbioru rzutuje na prawa zamawiającego
w przypadku wady. Prawa zamawiającego określone w § 634
pkt 1 do 3 BGB obejmujące żądanie zgodnie z § 635 BGB następczego wykonania zobowiązania (pkt 1); usunięcia wady
samodzielnie zgodnie z § 637 BGB i żądanie rekompensaty
za konieczne nakłady (pkt 2); odstąpienia od umowy zgodnie
z §§ 636, 323 i 326 ust. 5 BGB albo zmniejszenia wynagrodzenia zgodnie z § 638 BGB, przysługują mu tylko wtedy, gdy zastrzeże sobie prawa z tytułu wady w chwili odbioru dzieła.
Zgłoszenie robót do odbioru aktualizuje obowiązek przystąpienia przez zamawiającego do czynności odbiorowych.
Zamawiający od dokonania tej czynności może się uchylić,
ale tylko poprzez wskazanie obiektywnie istniejących i osadzonych w treści umowy, bądź w przepisach prawa, przyczyn
czyniących to zgłoszenie nieskutecznym. Istnienie nawet licznych uchybień w wykonanym obiekcie budowlanym co do zasady nie stanowi podstawy do odmowy jego przyjęcia, tylko
do ich zgłoszenia wykonawcy i skorzystania z uprawnień przysługujących zamawiającemu w przypadku wady (§ 634 BGB),
bądź wynikających z treści zawartej umowy o roboty budowlane (np. w zakresie kary umownej za wady). Jedynie takie
wady, które uniemożliwiają korzystanie z obiektu, dają podstawę do odmowy przyjęcia przedmiotu robót. Nowe rozwiązanie w zakresie umowy o roboty budowlane stanowi, że jeżeli zamawiający odmawia odbioru, podając za powód wady,
to na żądanie wykonawcy współdziała on we wspólnym ustaleniu stanu dzieła. Wspólne ustalenie stanu powinno zostać
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uzupełnione o podanie dnia sporządzenia i podpisanie przez
obie strony. Jeżeli zamawiający nie stawi się na uzgodniony
albo w rozsądnym terminie wyznaczony przez wykonawcę
termin do ustalenia stanu dzieła, to wykonawca może jednostronnie ustalić stan dzieła. Postanowienie to nie obowiązuje,
jeżeli zamawiający nie stawi się w wyniku okoliczności, za
które nie odpowiada i o których niezwłocznie zawiadomi wykonawcę. Wykonawca opatrzy tymczasowe ustalenie stanu
dzieła datą dzienną i podpisuje je oraz przedkłada do dyspozycji zamawiającemu odpis jednostronnego ustalenia stanu
dzieła (§ 650g ust. 1 i 2 BGB). Istotne rozwiązanie z punktu
widzenia określenia, kiedy powstała wada, w szczególności po
przejściu na wykonawcę budowlanego ryzyka, że wada ta powstała z przyczyn istniejących przed dokonaniem odbioru, zawiera przepis § 650g ust. 3 BGB. Zgodnie z nim, jeżeli dzieło
zostało dostarczone do zamawiającego i w stwierdzeniu stanu
dzieła w myśl ust. 1 albo 2 nie stwierdzono oczywistej wady,
to domniemywa się, że ta wada powstała po stwierdzeniu stanu dzieła i że za tę wadę odpowiada zamawiający. To domniemanie nie obowiązuje, jeżeli wada ze względu na swoją
charakterystykę nie mogła być spowodowana przez zamawiającego. To rozwiązanie odpowiada dotychczasowym zasadom
odpowiedzialności za wady w postaci rękojmi lub gwarancji.
Jak już nadmieniono, dokonany odbiór obiektu budowlanego w myśl przepisów §§ 641 ust. 1 BGB w zw. z § 650g
ust. 4 BGB jest podstawą zapłaty wynagrodzenia wykonawcy
budowlanego. W umowie o roboty budowlane wynagrodzenie należy wypłacić, jeżeli zamawiający odebrał dzieło albo
odebranie dzieła zgodnie z § 641 ust. 2 BGB jest zbędne oraz,
jeżeli wykonawca przedłożył zamawiającemu rachunek końcowy, który nadaje się do kontroli. Rachunek końcowy nadaje się do kontroli, jeżeli został w nim uwzględniony przejrzysty wykaz wykonanych świadczeń i jest dla zamawiającego
zrozumiały. Rachunek końcowy zostaje uznany za nadający
się do kontroli, jeżeli zamawiający w ciągu 30 dni od otrzymania rachunku końcowego nie wniesie uzasadnionych zastrzeżeń co do możliwości dokonania kontroli.
Od daty odbioru rozpoczyna się ustawowa odpowiedzialność wykonawcy za wady przedmiotu świadczenia budowlanego (§ 650a ust. 1 zd. 2 BGB w zw. z §§ 633, 634, 635, 636,
638 i 634a BGB). Przepis § 633 BGB definiuje pojęcie wad fizycznych (ust. 2) i wad prawnych (ust. 3). Wykonawca budowlany na podstawie przepisu § 633 ust. 1 i 2 BGB jest odpowiedzialny wobec zamawiającego, jeżeli dzieło budowlane nie
ma uzgodnionych właściwości bądź ma wady, które zmniejszają jego wartość lub użyteczność, ze względu na przeznaczenie oznaczone w umowie albo wynikające z normalnego
używania. Odpowiada za wady, które powodują, że obiekt budowlany nie nadaje się do użytku zgodnego z umową, nie nadaje się do zwykłego użytku i nie wykazuje właściwości, które
dzieło budowlane tego rodzaju zwykle posiada, a zamawiający może tych właściwości oczekiwać zgodnie z rodzajem dzieła budowlanego. Za równorzędne z wadą dzieła uznaje się
wykonanie przez wykonawcę budowlanego innego aniżeli zamówione dzieło (chodzi tutaj o wady polegające na wykonaniu obiektu budowlanego niezgodnie z umową o prace projektowe) lub wykonanie dzieła w zbyt małej ilości. Jeżeli
obiekt budowlany ma wady fizyczne, wówczas na podstawie

przepisu § 634 BGB zamawiający może, jeżeli zostały spełnione przesłanki następujących przepisów i w braku odmiennych porozumień:
1. Żądać zgodnie z § 635 BGB następczego wykonania zobowiązania (Nacherfüllung). Jeżeli zamawiający żąda następczego wykonania zobowiązania, to wykonawca może według swojego wyboru usunąć wadę albo wytworzyć nowe
dzieło. Wykonawca ponosi konieczne wydatki w celu następczego wykonania zobowiązania, w szczególności koszty
transportu, infrastruktury, pracy i materiałów. Wykonawca
może odmówić następczego wykonania zobowiązania niezależnie od postanowienia § 275 ust. 2 i 3, jeżeli byłoby to możliwe jedynie w powiązaniu z nieproporcjonalnie wysokimi
kosztami. Jeżeli wykonawca wytwarza nowe dzieło, to może
on żądać od zamawiającego restytucji wadliwego dzieła
zgodnie z §§ 346 do 348.
2. Samodzielnie usunąć wadę, zgodnie z § 637 BGB i żądać
rekompensaty za konieczne nakłady (Selbstvornahme — podjęcie samodzielne). Zamawiający może z powodu wady dzieła po bezowocnym upływie wyznaczonego przez niego rozsądnego terminu do następczego wykonania zobowiązania
sam usunąć wadę i żądać rekompensaty za poniesione konieczne nakłady, jeżeli wykonawca nie odmówił następczego
wykonania zobowiązania zgodnie z prawem (Eigennachbesserung) Stosuje się wówczas § 323 ust. 2 BGB. Wyznaczenie terminu nie jest konieczne także wtedy, jeżeli następcze wykonanie zobowiązania nie powiodło się albo nie można go żądać
od zamawiającego. Zamawiający może żądać od wykonawcy
zaliczki na poczet nakładów w celu usunięcia wady. Dochodzenie powyższych uprawnień jest uzależnione od winy wykonawcy. Jest to odpowiedzialność niezależna od wiedzy wykonawcy o istnieniu wady dzieła budowlanego.
3. Odstąpić od umowy zgodnie z §§ 636, 323 i 326 ust. 5 albo zmniejszyć wynagrodzenie zgodnie z § 638 BGB. Przepis
§ 636 BGB — postanowienia szczególne w wypadku odstąpienia od umowy i odszkodowanie (Besondere Bestimmungen
für Rücktritt und Schadensersatz), stanowi, że poza przypadkami określonymi w § 281 ust. 2 i 323 ust. 2 nie jest wymagane wyznaczenie terminu, także wtedy, jeżeli wykonawca odmawia następczego wykonania zobowiązania zgodnie z § 635
ust. 3 albo jeżeli następcze wykonanie zobowiązania nie powiodło się albo nie można go żądać od zamawiającego.
W oparciu o przepis § 638 BGB (Minderung) zamawiający zamiast odstąpić od umowy, może obniżyć wynagrodzenie
w formie oświadczenia wobec zamawiającego (ust. 1).
W przypadku obniżenia wynagrodzenia obniżenie następuje
w stosunku, w jakim w chwili zawarcia umowy rzeczywista
wartość dzieła bez wady odnosiłaby się do wartości dzieła obciążonego wadą. Jeżeli jest to konieczne, to obniżenie
wynagrodzenia należy ustalić na podstawie oszacowania. Jeżeli zamawiający zapłacił już więcej aniżeli obniżone wynagrodzenie, to wykonawca zwraca mu nadpłaconą część. Postanowienia § 346 ust. 1 i § 347 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
4. Żądać odszkodowania zgodnie z §§ 636, 280, 281, 283,
311a albo żądać zwrotu poniesionych wydatków zgodnie
z § 284 BGB (Schadenersatz).
Przepis § 639 BGB (Haftungsausschluss) dotyczy wyłączenia odpowiedzialności za wady obiektu budowlanego. Zgod-
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nie z nim wykonawca nie może powoływać się na porozumienie, na mocy którego zostaną wyłączone lub ograniczone prawa zamawiającego z tytułu wady, jeżeli ukrył podstępnie wadę albo przejął gwarancję za właściwość dzieła (obiektu budowlanego).
Jeżeli chodzi o przedawnienie roszczeń z tytułu wady, to
według przepisu § 634a BGB, roszczenia określone w § 634
pkt 1, 2 i 4 przedawniają się:
z z zastrzeżeniem pkt 2 z upływem dwóch lat w przypadku
dzieła, którego efekt polega na wytworzeniu, konserwacji albo zmianie rzeczy albo świadczeniu prac dotyczących planowania albo nadzoru,
z z upływem pięciu lat w przypadku obiektów budowlanych
i dzieła, którego efekt polega na świadczeniu prac dotyczących planowania albo nadzoru,
z w pozostałych przypadkach w zwykłych terminach
przedawnienia, jeżeli wykonawca podstępnie zataił wadę.
Bieg przedawnienia rozpoczyna się w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1 i 2 w chwili odbioru.
Trzeba nadmienić, że do momentu odbioru świadczenia,
wykonawcę budowlanego obciąża dowód jego należytego
wykonania. Z momentem odbioru zmienia się sytuacja. Jeżeli zamawiający dochodzi uprawnień z tytułu wad (§ 634
ust. 1–3 BGB), wówczas musi on zgodnie z utrwalonym
orzecznictwem BGH udowodnić wykonawcy obiektywne naruszenie obowiązku w postaci nienależytego wykonania zobowiązania. Wykonawca natomiast zobowiązany jest wykazać
w przypadkach, w których chodzi o zawinienie (roszczenie
odszkodowawcze według przepisu § 634 pkt 4 — żądanie odszkodowania zgodnie z § 636, 280, 281, 283 i 311a BGH), że
wada go nie obciąża (Motzke, Bauer, Seewald, 2018; Ganten,
Kindereit, 2019; Glöckner, 2016; Sonntag, Rütten, 2018;
Schmidt, 2017; Graf von Westphalen, Thüsing, 2019; Messerschmidt, Voit, 2018).

Rodzaje umów budowlanych
w niemieckiej praktyce
Umowa o roboty budowlane podlegająca VOB/B
(VOB — Bauvertrag)
W niemieckiej praktyce budowlanej powszechnie zawierane są umowy o roboty budowlane, podporządkowane postanowieniom ogólnych warunków umów o wykonanie świadczeń budowlanych VOB/B, obowiązujących od 18.04.2016 r.
VOB 2016 nie ma mocy powszechnie obowiązującego prawa
lecz obowiązuje strony umowy o roboty budowlane (VOB —
Bauvertrag) na mocy zgodnego, wzajemnego porozumienia
(lex contractus). W przypadku braku wyraźnego zastrzeżenia
umownego w umowie o roboty budowlane, że strony wyrażają zgodną wolę stosowania postanowień VOB/B w zawieranym stosunku zobowiązaniowym, do takiej umowy o roboty
budowlane będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, dotyczące umowy o roboty budowlane (Tytuł 9, podtytuł 1, „umowa o dzieło”, rozdział 2, przepisy §§ 650a–650h
Bauvertrag). W kwestiach nieuregulowanych do umowy o roboty budowlane znajdą zastosowanie odpowiednio na podsta-
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wie § 650a ust. 1 zd. 2 BGB przepisy § 631–650 BGB dotyczące
umowy o dzieło (Tytuł 9, podtytuł 1, rozdział 1).
Przedmiot świadczenia umowy o roboty budowlane podporządkowany VOB/B, według postanowienia § 1 VOB/B zostaje określony w umowie zgodne z rodzajem i zakresem świadczenia podlegającego realizacji. Integralną częścią umowy są
także „Ogólne techniczne warunki umów o świadczenie budowlane”. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami zawartymi w umowie obowiązują w następującej kolejności w niemieckiej praktyce budowlanej:
1. Opis świadczenia.
2. Szczególne warunki umów.
3. Wszelkiego rodzaju dodatkowe warunki umów.
4. Dodatkowe warunki techniczne umów.
5. Ogólne warunki techniczne umów o świadczenia budowlane.
6. Ogólne warunki umów wykonania świadczeń budowlanych.
Charakter prawny postanowień VOB, regulujących wszystkie fazy wykonawstwa budowlanego (część A i część B) oraz
obejmujący przepisy techniczne dla wykonania świadczeń budowlanych (część C), jest sporny w literaturze i orzecznictwie
(Sonntag, Rütten, 2018). Nie budzi zastrzeżeń, że wspomniana regulacja nie ma charakteru normatywnego. Określana
jest ona rozmaicie, np. jako „prawo szczególne budownictwa”
(Sonderrecht der Bauwirtschaft), „samostanowione prawo gospodarcze” (selbstgeschaffenes recht der Wirschaft), „gotowe
przygotowawcze przepisy” (fertig bereitliegende rechtsordnung) (Motzke, Bauer, Seewald, 2018).
VOB/B 2016 reguluje wszystkie etapy budowy od zawarcia
umowy aż do rozliczenia zabezpieczenia i ewentualnych sporów:
z § 1. i § 2. Rodzaj i zakres świadczenia oraz wysokość wynagrodzenia (§ 1. Art. und Umfang der Leistung; § 2.
Vergütung).
z § 3. Dokumentacja wykonawstwa robót (§ 3. Ausführungsunterlagen).
z § 4. Wykonywanie świadczenia budowlanego (§ 4. Ausführung).
z § 5. Terminy wykonawstw (§ 5. Ausführungsfristen).
z § 6. Przeszkody oraz przerwy w wykonywaniu robót budowlanych (§ 6. Behinderung und Unterbrechung der
Ausführung).
z § 7. Podział ryzyka (§ 7. Verteilung der Gefahr).
z § 8. i § 9. Przesłanki wypowiedzenia umowy przez wykonawcę oraz przez zamawiającego (§ 8. Kündigung durch den
Auftraggeber; § 9. Kündigung durch den Auftragnehmer).
z § 10. Odpowiedzialność stron umowy (§ 10. Haftung der
Vertragspartien).
z § 11. Kary umowne (§ 11. Vertagsstrafe).
z § 12. Odbiór świadczenia budowlanego (§ 12. Abnahme).
z § 13. Roszczenia z tytułu wadliwości świadczenia (§ 13.
Mängelansprüche).
z § 14. Rozliczenie (§ 14. Abrechnung).
z § 15. Rozliczenia za pracę wykonywaną na godziny (§ 15.
Stundenlohnarbeiten).
z § 16. Płatności (§ 16. Zahlung).
z § 17. Zabezpieczenie świadczenia (§ 17. Sicherheitsleistung).
z § 18. Spory prawne (§ 18. Streitigkeiten).
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Z punktu widzenia ogólnych zasad wykonywania zobowiązania wynikającego z umowy o roboty budowlane w reżimie
VOB/B, istotne znaczenie mają rozwiązania przyjęte w § 4.
Wykonanie (Ausführung), określające prawa i obowiązki
stron umowy. Na zamawiającym ciążą obowiązki utrzymania
porządku na terenie budowy, zorganizowania współpracy poszczególnych uczestników procesu budowlanego, uzyskania
niezbędnych pozwoleń i zezwoleń publicznoprawnych, np.
zgodnie z prawem budowlanym, prawem drogowym, prawem
wodnym, prawem zawodowym. Zamawiający ma prawo nadzoru nad zgodnym z umową wykonaniem świadczenia. W tym
celu ma dostęp do miejsc pracy, warsztatów i pomieszczeń
magazynowych, gdzie wykonywane jest świadczenie określone w umowie, lub jego części lub gdzie magazynowane są
przeznaczone do tej budowy materiały i elementy budowlane.
Na jego żądanie przekładane są mu do wglądu rysunki techniczne i inne dokumenty oraz wyniki badań jakości oraz są
mu udzielane konieczne informacje, o ile nie powoduje to
jednocześnie ujawnienia tajemnic zawodowych. Informacje
i dokumenty uznane za tajemnicę zawodową należy uważać
na poufne. Zamawiającemu przysługuje prawo do wydawania
poleceń, które są konieczne do wykonania świadczenia zgodnie z umową. Adresatem poleceń jest wykonawca lub kierownik robót, będący jego przedstawicielem. Jeżeli wykonawca
uznaje polecenia za niecelowe bądź nieuprawnione, to może
dochodzić swoich zastrzeżeń (wątpliwości), jednakże obowiązany jest je wykonać, chyba że stoją temu na przeszkodzie
względy urzędowe lub ustawowe. Ponosi on samodzielną odpowiedzialność za wykonanie obowiązków ustawowych, urzędowych i zawodowych wobec swoich pracowników. Gdy wykonawca ma wątpliwości odnośnie do przewidzianego sposobu
wykonania (także z powodu zabezpieczenia przez ryzykiem
wypadków), odnośnie do jakości dostarczonych przez zamawiającego materiałów lub części budowlanych albo co do
świadczeń wykonywanych przez innych wykonawców, to musi on niezwłocznie zawiadomić pisemnie o tym zamawiającego — możliwie jeszcze przed rozpoczęciem robót; zamawiający ponosi jednak odpowiedzialność za podane przez siebie
dane, polecenia lub dostawy. Wykonawca zobowiązany jest
chronić wykonane przez siebie świadczenie budowlane
i przedmioty przekazane mu w celu wykonania świadczenia
umownego przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą
do momentu odbioru. Obciąża go obowiązek wymiany świadczeń, które zostały w czasie wykonania uznane za wadliwe lub
niezgodne z umową, na świadczenia wolne od wad na własny
koszt. Jeżeli wykonawca odpowiada za wadę lub niezgodność
z umową, to zobowiązany jest do naprawienia szkody. Gdy
nie wykona on obowiązku usunięcia wady, to zamawiający
może mu wyznaczyć odpowiedni termin do jej usunięcie oraz
oświadczyć, że po bezskutecznym upływie tego terminu wypowie umowę (§ 4 ust. 7 w zw. z § 8 ust. 3 VOB/B). Wykonawca budowlany w przypadku zaangażowania podwykonawców i dalszych podwykonawców (subpodwykonawców) zobowiązany jest poinformować o tym zamawiającego najpóźniej
do momentu rozpoczęcia wykonania świadczenia. Na żądanie zamawiającego wykonawca przedkłada zamawiającemu
oświadczenia i dowody przydatności podwykonawcy. Wykonanie świadczenia umownego przez wykonawcę powinno być

stwierdzone jego odbiorem (§ 12 VOB/B). Zamawiający jest
zobowiązany do odbioru przedmiotu świadczenia budowlanego, wykonanego zgodnie z umową. Na gruncie postanowień warunków umów (§ 12 VOB/B) dopuszcza się dwustronne odbiory robót wykonawcy oraz jednostronny odbiór
bez udziału wykonawcy budowlanego. Uprawnienia zamawiającego z tytułu wadliwego świadczenia umownego w umowie o roboty budowlane podlegającej VOB/B określone są
w przepisach § 13 VOB/B — Mängelansprüche (Ingenstau,
Korbion, 2003; Kimmich, Bach, 2017; Kfiffka, 2018; Leineman, Maibaum, 2004; Dammert, Lenkeit, Pause, Strez, 2017;
Kaiser, 1989; Messerchmidt, Voit, 2018).

Umowa o generalne przejęcie wykonania obiektu
(Generalübernehmervertrag, Totalunternehmervertrag)
Umowa ta jest umową o generalną realizację inwestycji.
Przedmiotem świadczenia wykonawcy — generalnego przejmującego (Generalübernehmer) jest wykonanie „całej misji”,
oddanie gotowego do eksploatacji obiektu budowlanego
w systemie pod klucz (schlüsselfertigen Herstellung). Na
podstawie tej umowy — niemającej jednak tego charakteru
prawnego — wykonawca zobowiązuje się do wykonania
świadczeń planistycznych (Planungsleistungen), projektowych, uzyskania pozwoleń na budowę, realizacji robót budowlanych (z reguły za pomocą podwykonawców) oraz wszelkich robót niezbędnych do całkowitego ukończenia procesu
budowlanego, montażu maszyn i urządzeń oraz końcowego
rozruchu. Umowy te z reguły zawierają klauzulę umowną zobowiązania wykonawcy oddania pod klucz gotowego obiektu
budowlanego („Der Generalübernehmer übernimmt zur-schlüsselfertigen und funktionsbereiten Herstellung des Bauvorhabens — Gebäudes”). Podkreśla się w literaturze (Koeble, 2020; Schmidt, 2017; Wyrzykowski, 2013), że zakres
obowiązków wykonawcy jest bardzo zróżnicowany, co wpływa
na kształtowanie się w praktyce rozmaitych wariantów umów
o generalną realizację inwestycji.
Zasadniczym wspólnym celem tych umów, bez względu na
zakres przedmiotowy zobowiązań wykonawcy, jest kompleksowe wykonanie i przekazanie gotowego przedsięwzięcia budowlanego zamawiającemu, za które wobec zamawiającego
odpowiedzialny jest tylko jeden podmiot i tylko jemu przysługuje roszczenie o zapłatę ustalonego umownie wynagrodzenia, z reguły ryczałtowego.
Trzeba nadmienić, że w procesie budowlanym realizowanym w systemie generalnej realizacji inwestycji występuje
wiele ogniw tworzących skomplikowany łańcuch powiązań
umownych, celem którego jest kompleksowa realizacja inwestycji w zakresie robót budowlanych i montażowych. Spotykamy modele z udziałem inwestora bezpośredniego, inwestora
zastępczego przejmującego na siebie obowiązki i inwestora
bezpośredniego i zawierającego umowę i generalne przejęcie
wykonania obiektu, najczęściej z udziałem podwykonawców
robót budowlanych, podwykonawców dostawców maszyn
i urządzeń, podwykonawców usług i materiałów budowlanych, a niekiedy także subpodwykonawców (np. mediów, automatyki).
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W praktyce umowy o generalne przejęcie wykonania
obiektu budowlanego mają charakter umów o dzieło (Werkvertrag), umów o roboty budowlane (Bauvertrag) w rozumieniu kodeksu cywilnego niemieckiego bądź też stanowią
umowy kombinowane — mieszane o dzieło lub roboty budowlane z dodatkowymi elementami umów o świadczenie
usług (Typenkombinationsvertrage; Typenverbindungsvertrag).

Umowa o generalne wykonawstwo
(Generalunternehmervertrag)
Umowa o generalne wykonawstwo ma największe znaczenie i zastosowanie w budownictwie niemieckim. Zasadnicze
funkcje generalnego wykonawcy sprowadzają się do wykonania czynności organizacyjnych, kierowniczych, koordynacyjnych o nadzorczo-kontrolnych wszystkich uczestników procesu
budowlanego. Z reguły do podstawowych obowiązków generalnego wykonawcy należy dokonywanie czynności przygotowawczych na terenie budowy; wykonanie odpowiednich robót budowlanych, obiektów budowlanych (osobiście lub za
pomocą podwykonawców) i robót poza obiektami wchodzącymi w skład przedsięwzięcia budowlanego; montaż maszyn
i urządzeń; przeprowadzenie rozruchu. Generalny wykonawca sporządza różnego rodzaju świadczenia planistyczne (Planungsleistung) oraz dostarcza dokumentację projektową.
Z umową o generalne wykonawstwo sprzężone są umowy zawierane przez generalnego wykonawcę z podwykonawcami,
którym powierza wykonywanie poszczególnych fragmentów
robót budowlanych, które są częścią realizacji całego obiektu
budowlanego. Między zamawiającym a podwykonawcami nie
występuje żaden stosunek umowny. W trakcie wykonywania
umów o podwykonawstwo, podwykonawcy podlegają kierownictwu generalnego wykonawcy robót, który ponosi w stosunku do zamawiającego odpowiedzialność za ich działania jak
za pomocników (§ 278 BGB — Verantwortlichkeit Des
Schuldners für Dritte). Wobec zamawiającego zobowiązany
jest tylko generalny wykonawca, który organizuje i koordynuje całość robót budowlanych objętych umowami o podwykonawstwo. Umowy o generalne wykonawstwo traktowane są
jako typy umów o roboty budowlane, umów o dzieło bądź jako umowy kombinowane mieszane (Typenkombinationsvertrag), których treść obejmuje essentialia negotii umowy o roboty budowlane (umowy o dzieło) oraz elementy umowy
o świadczenie usług (Dientsvertrag). Umowy o podwykonawstwo kwalifikuje się w zależności od przedmiotu świadczenia
jako umowy o roboty budowlane bądź jako umowy o dzieło
(Ingenstau, Korbion, 2003; Locher, Koeble, Frik, 2019; Sonntag, Rütten, 2018; Masserschmidt, Voit, 2018; Werner, Pastor, 1990; Leineman, Maibaum, 2004).

Umowa o wykonanie obiektu budowlanego
wraz z wyposażeniem (Anlagenbauvertrag)
Przedmiotem świadczenia umownego jest tutaj zobowiązanie wykonawcy budowlanego do oddania przewidzianego
w umowie dzieła budowlanego oraz wyposażenia go w odpo-
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wiednie urządzenia, maszyny i materiały. W praktyce występują bardzo zróżnicowane warianty tych umów, mających
charakter z reguły umów mieszanych obejmujących świadczenia umowne charakterystyczne dla umów o roboty budowlane,
umów o dzieło (Werkvertrag), umów o wykonanie projektu
architektonicznego i wykonanie robót inżynieryjnych (Architektenvertrag und Ingenieurvertrag), umów dostawy (Werklieferungsvertrag, Sukzessivlieferungsvertrag), a także umowy
sprzedaży (Kaufvertrag), bądź też umowy o świadczenie usług
(Dienstvertrag). Stąd umowy te zaliczane są do umów mieszanych — łączonych (Typenverschmelzungsvertrag), których
skutki prawne należy oceniać zgodnie z teorią absorpcji. Według niej ocenę stosunku zobowiązaniowego, wynikającego
z zawartej umowy Anlagenbauvertrag, należy dokonywać na
podstawie przepisów regulujących dany stosunek umowny,
który jest właściwy dla świadczenia głównego, dominującego
zobowiązanie. Do podstawowych obowiązków wykonawcy
będącego z reguły generalnym wykonawcą (Generalunternehmer) bądź generalnym przejmującym, realizatorem (Generalübernehmer) należy wykonanie dzieła budowlanego wraz
z wyposażeniem w odpowiednie maszyny i urządzenia, jeśli
stanowić one będą części składowe przedmiotu świadczenia
umownego. Cechą charakterystyczną tej umowy jest obciążenie wykonawcy obowiązkami projektowymi, świadczeniami
planistycznymi (Planungsleistung) obejmującymi ocenę koncepcji architektoniczno-budowlanej zamawiającego, dostarczenie projektu wstępnego oraz projektów wykonawczych
i harmonogramu robót budowlanych. Zauważyć trzeba, że
wykonanie zobowiązań z umowy Anlagenbauvertrag następuje z zasady z udziałem podwykonawców (Nachunternehmer/Subunternehmer) zaangażowanych przez wykonawcę
w przypadkach, gdy nie wykonuje on dzieła budowlanego samodzielnie. Do podstawowych obowiązków zamawiającego
należy zapłata umówionego wynagrodzenia, mającego z reguły charakter ryczałtowy. W ramach współdziałania przy wykonywaniu zobowiązania przez wykonawcę w oparciu o przepis § 642 BGB (Mitwirkung des Bestellers) na zamawiającym
ciążą obowiązki polegające przede wszystkim na przekazaniu
terenu budowy, opracowaniu wytycznych do projektowania,
zawarciu odpowiednich umów, dostawie maszyn i urządzeń
oraz ich skompletowaniu i dostarczeniu wykonawcy oraz dokonaniu odbioru wykonanego dzieła budowlanego wraz z jego wyposażeniem (Hilgers, Buscher, 2005; Hilgers, Häussermann, 2011; Koeble, 2020; Wyrzykowski, 2013).

Umowa ze statykiem (Statikervertrag)
Statyka stanowi dział mechaniki zajmujący się badaniem
równowagi ciał materialnych, znajdujących się pod działaniem
sił. Statyk jest specjalistą zajmującym się w procesie budowlanym działaniem sił zrównoważonych i dynamiką wykonawstwa budowlanego. Opracowuje on projekt konstrukcyjny (na
podstawie którego sporządza się projekt architektoniczny),
który wyraża układ wewnętrzny i zewnętrzny budowli w sposób zgodny z zasadami sztuki i techniki budowlanej, a więc
m.in. z właściwościami przewidzianych materiałów budowlanych, wymaganiami statyki itp. Niekiedy zadania statyka
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sprowadzają się tylko do dokonywania obliczeń statycznych
i oceny konstrukcyjnych i technicznych rozwiązań uprzednio
sporządzonego już przez architekta projektu architektonicznego. Umowę ze statykiem (Statikevertrag) zawiera we własnym imieniu zamawiający lub architekt bądź też architekt
w imieniu zamawiającego. Najczęściej w praktyce architekt
zobowiązuje się wobec zamawiającego do świadczeń wchodzących w zakres obowiązków statyka i z nim we własnym
imieniu zawiera umowę o statykę. Wówczas statyk występuje
jako pomocnik architekta (§ 278 BGB). W przypadku, gdy
statyk wadliwie wykonał obliczenia statyczne, które w następstwie spowodowały wady obiektu budowlanego, odpowiedzialność za nienależyte wykonanie z tego powodu umowy
o prace projektowe wobec zamawiającego będzie ponosić architekt. Z kolei architekt — w stosunku do którego zamawiający wystąpił z roszczeniem odszkodowawczym z uwagi na
wadliwość obliczeń statycznych będących przyczyną wad
obiektu — może zgłosić przeciwko statykowi roszczenie odszkodowawcze zgodnie z § 634 w zw. z §§ 636, 280, 281, 283
i 311a BGB albo żądać zwrotu poniesionych wydatków zgodnie z § 284 BGB. W praktyce może mieć także miejsce odpowiedzialność solidarna architekta i statyka, gdy zamawiający
ma zawarte z nimi dwie odrębne umowy, a wady ich świadczeń umownych spowodują wadliwość świadczenia budowlanego. Podstawą takiej odpowiedzialności obecnie — po reformie 1.01.2018 r. prawa umów budowlanych w BGB jest
przepis § 650t zamieszczony w tytule 9, podtytuł 2, odnoszący się do umowy o wykonanie projektu architektonicznego
i wykonanie robót inżynieryjnych (Architektenvertrag und Ingenieurvertrag — § 650p–650t BGB) (Ingenstau, Korbion,
2003; Locher, Koeble, Frik, 2019; Werner, Pastor, 1990).

Umowa o sprawowanie pieczy nad obiektem
budowlanym (Baubetreuungsvertrag)
Przedmiotem świadczenia w umowie jest sprawowanie pieczy nad realizacją obiektu budowlanego, obejmującej techniczne, gospodarcze, architektoniczne i finansowe aspekty
występujące w trakcie procesu budowlanego. Konstrukcyjnie
umowa ta zawierana jest pomiędzy przedsiębiorcą powierzającym sprawowanie pieczy, a przedsiębiorcą sprawującym
pieczę nad wykonywaniem dzieła budowlanego, który działa
w imieniu i na rachunek powierzającego zleceniodawcy.
W praktyce umowy te najczęściej zawierane są w budownictwie indywidualnym mieszkaniowym, które nie jest objęte —
jak w przypadku dużych przedsięwzięć budowlanych — systemem generalnej realizacji inwestycji lub systemem generalnego wykonawstwa (system Generalübernehmerverträge, system Generalunternehmerverträge) (Ingenstau, Korbion, 2003;
Locher, Koeble, Frik, 2019).

Konsumencka umowa o roboty budowlane
(Verbraucherbauvertrag)
W myśl § 650i ust. 1 BGB konsumencka umowa o roboty
budowlane, to umowa na podstawie której wykonawca bu-

dowlany zobowiązuje się na rzecz konsumenta do wykonania
robót budowlanych nowego obiektu albo do istotnej przebudowy istniejącego obiektu budowlanego. Zakres przedmiotowy tej umowy jest węższy w stosunku do definicji ustawowej umowy o roboty budowlane z § 650a ust. 1 i 2 BGB, gdyż
obejmuje zobowiązanie wykonania robót budowlanych nowego obiektu budowlanego bądź istotnej jego przebudowy.
Poza wykonaniem obiektu budowlanego jego istotna przebudowa może polegać na wykonywaniu robót budowlanych,
których skutkiem jest zmiana parametrów użytkowych, technicznych, architektonicznych, statycznych, funkcjonalnych
obiektu budowlanego. Dotyczy to także parametrów długości, szerokości, wysokości, kondygnacji, wyposażenia obiektu
(np. zamiast schodów windy lub ruchome schody) itp. Do
umowy tej zgodnie z przepisem § 650i ust. 3 BGB stosuje się
uzupełniająco przepisy o umowie o dzieło (§§ 631–650
BGB). Przedsiębiorca budowlany sporządza opis prac budowlanych, chyba że konsument określa istotne elementy
planów budowy. Dane dotyczące opisu zakresu budowy
w odniesieniu do wykonania prac budowlanych stają się treścią umowy. Jeżeli opis budowy jest niepełny lub niejasny, to
w odniesieniu do postanowień umowy należy dokonać wykładni, uwzględniając wszelkie okoliczności towarzyszące
umowie. Wątpliwości dotyczące wykładni umowy odnośnie
do świadczenia, które ma wykonać przedsiębiorca budowlany, obciążają jego. Umowa o prace budowlane musi zawierać wiążące dane na chwilę zakończenia dzieła, albo jeżeli ta
chwila nie może zostać określona w chwili zawarcia umowy
o prace budowlane, odnośnie do czasu trwania prac budowlanych. Jeżeli umowa nie zawiera tych danych, treścią umowy stają się dane przekazane przed zawarciem umowy dotyczące opisu prac budowlanych w chwili sporządzenia dzieła
albo odnośnie do wykonania prac budowlanych (§ 650j w zw.
z § 650k ust. 2, 3 BGB).
Przepisy § 650m ust. 1 i 2 BGB dopuszczają płatności częściowe na rzecz wykonawcy oraz zabezpieczenie roszczenia
o wynagrodzenie. Jeżeli przedsiębiorca budowlany żąda płatności częściowych w myśl § 632a BGB, to płatności te nie mogą przekraczać kwoty ogólnej 90% uzgodnionego wynagrodzenia całościowego wraz z wynagrodzeniem za później wykonane świadczenia w myśl § 650c. Konsumentowi należy
świadczyć w chwili płatności pierwszej części zabezpieczenie
z tytułu zgodnego z umową wykonania dzieła bez istotnych
wad w wysokości 5% uzgodnionego całkowitego wynagrodzenia. Wykonawca przed wykonaniem świadczenia umownego
jest zobowiązany do przygotowania dokumentów, dotyczących planowania i przekazania ich konsumentowi w celu
przedłożenia ich przed właściwymi urzędami jako dowód, że
świadczenie zostanie wykonane zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa publicznego. Wydane przez przedsiębiorcę
dokumenty stanowią dowód, że świadczenie zostało wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa publicznego
(§ 650n ust. 1 i 2 BGB). Konsumentowi na podstawie przepisu § 650l w zw. z § 355 BGB przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Według przepisu § 650o BGB od postanowień
§ 640 ust. 2 zd. 2, §§ 650i do 650l i 650m nie można odstąpić
na niekorzyść konsumenta (Ganten, Kindereit, 2019;
Schmidt, 2017; Graf von Westphalen, Thüsing, 2019).
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Umowa deweloperska (Bauträgervertrag)
Umowa deweloperska (Bauträgervertrag) została ukształtowana w niemieckiej praktyce budowlanej i stanowiła poważny
instrument rozwoju budownictwa indywidualnego. Cechowała się etapowym współfinansowaniem budowy przez nabywcę
w zależności od faktycznych postępów w jej wykonaniu.
Umowy te w praktyce w braku kodeksowych regulacji ustawowych stwarzały ryzyko dla nabywców wynikające z powierzenia deweloperowi środków finansowych jeszcze przed uzyskaniem przez nabywcę prawa własności lokalu (domu).
Od 1.01.2018 r. umowa deweloperska została uregulowana
przepisami § 650u–§ 650v BGB (tytuł 9, podtytuł 3). Obok
rozwiązań kodeksowych istotne znaczenie mają przepisy
Verordnung über die Pflichten der Makler, Darlehens- und
Anlagevermittler, Bauträger und Baubetreuer (skrót: Makler- und Bauträgerverordnung — MaBV z 20.06.1974 —
BGBL I. s. 1314. In der Fassung der Bekanntmachung
7.11.1990 — BGBL I. s. 2479; zm. 24.04.2003 — BGBL. I.
s. 547 z późn. zm.). Przepisy rozporządzenia MaBV odgrywają istotną rolę, jeśli chodzi o ochronę powierzonych przez nabywców deweloperowi środków finansowych, wprowadzając
zasadę etapowego finansowania inwestycji budowlanej za pośrednictwem rachunku bankowego powierniczego.
Zgodnie z definicją ustawową z przepisu § 650u ust. 1 BGB
umowa deweloperska jest umową, która ma za przedmiot wykonanie lub przebudowę domu albo innego porównywalnego
obiektu i jednocześnie zawiera zobowiązanie przedsiębiorcy
do przeniesienia na rzecz zamawiającego własności gruntu,
ustanowienia albo przeniesienia dziedzicznego prawa zabudowy. Odnośnie do wykonania lub przebudowy stosuje się
przepisy podtytułu 1, o ile z kolejnych przepisów nie wynika
nic innego. Odnośnie do roszczenia o przeniesienie własności
gruntu, ustanowienia albo przeniesienia dziedzicznego prawa
zabudowy stosuje się przepisy o kupnie. Nie stosuje się przepisów §§ 648, 648a, 650b do 650e, 650k ust. 1 oraz §§ 650l
i 650m ust. 1. Obecnie na gruncie BGB umowa deweloperska
kwalifikowana jest jako umowa mieszana (typengemischer
Vertrag), która konstrukcyjnie obejmuje elementy właściwe
umowie o dzieło (w zakresie wykonania przez dewelopera
określonego budynku) oraz umowie sprzedaży (odnośnie do
zobowiązania przedsiębiorcy — dewelopera do przeniesienia
na rzecz nabywcy własności gruntu oraz ustanowienia albo
przeniesienia dziedzicznego prawa zabudowy — Erbbau-

recht). Podkreśla się, że umowa deweloperska stanowi pomieszanie umowy o dzieło i umowy sprzedaży i podlega regulacji rozporządzenia MaBV. Kwalifikacja prawna umowy
deweloperskiej ma istotne znaczenie, gdyż wiąże się z nią
zróżnicowanie w zakresie roszczeń przysługujących nabywcy
w przypadku wad przekazanego mu lokalu lub domu. Termin
ich przedawnienia został zrównany do pięciu lat (§ 438
ust. 1 pkt 2 lit. a BGB oraz § 634a ust. 1 pkt 2 BGB), natomiast różny jest początek jego biegu w umowie sprzedaży
(wydanie) i umowie o dzieło (odbiór).
Trzeba wskazać, że przepis § 632 ust. 3 BGB wprowadza
wymóg ustanowienia przez dewelopera gwarancji (bankowej
lub ubezpieczeniowej) na pokrycie roszczeń nabywcy-konsumenta związanych z jego roszczeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy bez istotnych wad. Gwarancja albo
innego rodzaju przyrzeczenie zapłaty może zostać udzielone
przez instytucję finansową działającą na podstawie odrębnych przepisów (§ 632a ust. 4 BGB) w wysokości 5% ceny
należnej deweloperowi na podstawie umowy. Jeżeli wysokość ceny ulegnie zwiększeniu o więcej niż 10% w trakcie
trwania umowy (ze względu na zmianę projektu albo jego
uzupełnienia), deweloper powinien ustanowić dodatkową
gwarancję w wysokości 5% różnicy pomiędzy pierwotną ceną, a ceną zmienioną, przy zapłacie przez nabywcę najbliższej raty. Dopuszczalne jest wzajemne potrącenie roszczeń
o ustanowienie gwarancji i o zapłatę kolejnych rat w taki
sposób, że nabywca będzie mógł wstrzymać się z zapłatą 5%
ceny do czasu terminowego wydania mu lokalu (budynku)
bez wad istotnych (Grziwotz, 2019; Schmidt, 2017; Schulze,
2019).

Podsumowanie
W opracowaniu przedstawiono najważniejsze rozwiązania
dotyczące prawa umów budowlanych wprowadzone 1.01.2018
roku w kodeksie cywilnym niemieckim. Problematyka ta jest
ważna, w kraju brak opracowań na ten temat i może być przydatna dla polskich przedsiębiorstw budowlanych działających
na niemieckim rynku. Podkreślić trzeba, że istotne znaczenie
ma tutaj nowa regulacja umowy o roboty budowlane w BGB
(§§ 650a — 650h) oraz znowelizowane VOB/B 2016 (Verdingungsordnung für Bauleistungen. Teil B).
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