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O czym jest
ta książka

B

udowanie domu to stresująca praca i ogromne przedsięwzięcie.
Zakup działki, wybór projektu, zebranie dokumentów, wykonanie przyłączy, niwelacja terenu… A to dopiero początek
wielkiej przygody! Po zakończeniu budowy jego właściciele są zazwyczaj szczęśliwi, ale też najzwyczajniej w świecie wykończeni – rzadko
wszystkie prace idą sprawnie i zgodnie z planem. Każdy inwestor spotkał
się z opóźnieniami lub niesolidnymi wykonawcami. Każdy! A prawie
każdy na którymś etapie budowy stracił część pieniędzy i nerwy.
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Głównym powodem napisania tej książki była chęć pomocy osobom, które chcą się wybudować, a także pokazania, że możliwe jest
zbudowanie domu bez nadmiernego stresu. Opisuję, w jaki sposób wybrać i kupić działkę, przygotować się do budowy, oszacować całkowite
koszty inwestycji i jak ją przeprowadzić. Udzielam wielu wskazówek,
bo wiem, że wybudowanie domu w terminie i zgodnie z przyjętymi
założeniami jest możliwe!
Wiem też, że aby przejść bezboleśnie przez cały ten proces, konieczne jest nawiązanie współpracy z dobrym projektantem, rzetelnym
kierownikiem budowy i wykonawcami. Z tego powodu dużo miejsca
poświęcam podpowiedziom, w jaki sposób starannie wybierać wykonawców, jak unikać oszustów i jak dbać o interesy, w szczególności własne.
Dlaczego wybór wykonawcy jest tak ważny? My, inwestorzy, nie
musimy być ekspertami budowlanymi. Zazwyczaj wykonujemy inne
zawody, dlatego tak ważna jest umiejętność wyboru wykonawców
z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem, którzy rozpoczną i zakończą
prace zgodnie z ustaleniami, a podczas budowy będą służyli cennymi
radami.
O tym, że trudno o dobrego wykonawcę, wie chyba każdy. Każdy
zna kogoś, kto narzekał na niesolidnego fachowca. Moi znajomi i bliscy
opowiadali o przeróżnych sytuacjach z niesolidnymi rzemieślnikami
w roli głównej:
»» O glazurniku, który krzywo ułożył płytki. Obiecał, że wszystko
poprawi, ale przez dwa tygodnie nie odbierał telefonu. Szkoda, że
już mu zapłaciliśmy, teraz musimy wziąć innego...
»» O ekipie, która miała zacząć robotę już miesiąc temu, ale ciągle
nie ma na to czasu. Nie mamy jak ich do tego zmusić, nawet umowy
nie podpisaliśmy…

O czym jest ta książka
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»» O tynkarzu, który wziął więcej pieniędzy, niż to było umówione.
Tłumaczył, że ściany były krzywe i przez to miał więcej roboty.
Trudno, widocznie tak musiało być...
Każdy słuchał podobnych historii, tymczasem zdecydowanej większości problemów można uniknąć dzięki dobrej organizacji pracy
i przestrzeganiu ustalonych zasad. Od czasu, kiedy postawiłem dom,
takich opowieści usłyszałem kilkadziesiąt. Po kolejnej z nich – kiedy
znów, ku mojemu zaskoczeniu, dowiedziałem się, że mój rozmówca
nawet nie podpisał żadnej umowy – postanowiłem wszystkie zasady,
które uważam za ważne, spisać w formie poradnika.
Jeżeli myślisz o budowie domu i nie masz pojęcia, jak zacząć, to
ten poradnik jest dla ciebie. Podpowiem ci, jaką wybrać działkę, jak ją
kupić za dobrą cenę i jak przygotować się do budowy. Pomogę znaleźć
dobrego wykonawcę i wynegocjować dobrą cenę za usługę. Pokażę ci,
na co zwracać uwagę oraz w jaki sposób kontrolować przebieg prac.
Udowodnię, że dzięki odpowiedniemu przygotowaniu do budowy
możesz uniknąć większości problemów i niepotrzebnego stresu.
Podczas lektury uzyskasz odpowiedzi między innymi na takie
pytania:
»» Na co zwrócić uwagę przy wyborze działki?
»» Jak oszacować całkowite koszty budowy?
»» Jak przygotować się do budowy?
»» Na co zwrócić uwagę przy wyborze wykonawców?
»» Jak wybrać projektanta i kierownika budowy?
»» Co powinna zawierać dobra umowa?
»» W jaki sposób wynegocjować dobrą cenę za materiały i robociznę?
»» Kto powinien kupować materiały budowlane?
»» Co zrobić, aby nie dać się oszukać?

Wybieramy
wykonawcę

W

poradniku bardzo dużo uwagi poświęcam niekompetentnym wykonawcom, bo wierzę, że dzięki moim radom
będziesz współpracować tylko z najlepszymi! 

W kolejnych rozdziałach opisuję swoje doświadczenia zdobyte podczas współpracy z wykonawcami z wielu branż. Od kilkunastu lat prowadzę różne firmy, na co dzień wybieram i ustalam warunki współpracy
z wieloma osobami. Często – szczególnie na początku drogi zawodowej
– miałem nieprzyjemności wynikające z nawiązania współpracy z kimś
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nieterminowym, niesłownym lub niekompetentnym. Od lat trzymam
się pewnych zasad, dzięki czemu unikam nierzetelnych osób i firm.
Zobaczysz, że większość rad jest uniwersalnych, a trzymanie się pewnych zasad pomoże ci wybrać zarówno dobrego glazurnika i hydraulika,
jak i generalnego wykonawcę, inwestora zastępczego czy projektanta.
Wybór odpowiedniego wykonawcy jest najważniejszą decyzją spośród tych, które podejmiesz podczas budowy domu. Niestety najczęściej
wykonawcę wybiera się z powodu niskiej ceny lub dostępnych terminów.
To duży błąd. Jeżeli to twoja pierwsza budowa, a dotąd rzadko zdarzało
ci się współpracować z ludźmi, to może uważasz, że wystarczy umówić
się z kimś na wynagrodzenie, a praca zostanie zrobiona szybko, dobrze
i bez niespodzianek. A jeśli do tego wykonawca jest osobą z polecenia,
to w ogóle nie masz się czym martwić.
Niestety… Oprócz profesjonalistów istnieją ludzie niekompetentni
i nieuczciwi; świat jest pełen oszustów, przez których możesz stracić
pieniądze i zdrowie.
Czasami przykre sytuacje nie wynikają z czyjejś złej woli – wystarczy
jakieś niedomówienie, brak konkretów czy zwykłe niedopatrzenie. Pewne
jest jedno: im więcej czasu poświęcisz na odpowiednie przygotowania,
tym większa szansa, że unikniesz wielu niemiłych niespodzianek.
Moim zdaniem wykonawców można podzielić na dwie grupy. Jedni
to poważni ludzie, którzy wiedzą, co mają robić, umieją się przygotować
do wykonywanej pracy, a do roboty i do klienta podchodzą z szacunkiem. Drudzy to „magicy”, którzy może i mają jakieś doświadczenie, ale
przy robocie improwizują, nie wiedzą, co się wokół nich dzieje, i mają
nieustanny problem z dotrzymywaniem terminów. Doświadczony ma-

Wybieramy wykonawcę
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larz przed rozpoczęciem pracy przygotuje stanowisko pracy, starannie
zabezpieczy folią wszystko to, co jest narażone na kontakt z farbą,
i zadba o odpowiednie przygotowanie podłoża. „Magik” chlapnie na
ścianę najtańszy grunt, który znajdzie w sklepie, przejedzie parę razy
wałkiem po ścianie, zorientuje się, że pochlapał farbą okno, a zabezpieczając je, zostawi plamy na panelach, myjąc zaś panele, przewróci
drabinę, a po skończonej robocie, kiedy zadowolony posprząta cały
bajzel, schowa swoje farbki, wyrzuci folie i zlikwiduje wszystkie ślady
swojego pobytu, zobaczy, że zapomniał pomalować sufit.
Przesadzam? Widziałem murarzy, którzy wykonali otwory okienne
o 30 cm za nisko. Widziałem pracownika, który okno zachlapane
farbą mył gąbką o ostrych krawędziach i porysował całą szybę. Widziałem tynkarzy, którzy bezmyślnie zatynkowali wszystkie otwory na
puszki i kontakty. Oczywiście każdy może popełnić błąd, ale profesjonalistom zdarzają się one rzadko i zwykle są to drobne niedoróbki
czy łatwe do naprawienia pomyłki, a nie poważne błędy wynikające
z bezmyślności.

O katastrofach budowlanych dotykających domy
jednorodzinne media ogólnopolskie rzadko informują. Nic
dziwnego – to raczej mało chwytliwy temat. Wystarczy
jednak przejrzeć archiwa mediów lokalnych, aby zauważyć,
że poważne problemy podczas budowy domów zdarzają
się co kilka tygodni. W marcu 2019 roku w Gródku w gminie
Grybów podczas wylewania betonu zawalił się strop budynku.
W czerwcu tego samego roku w podgorzowskim Łupowie
runęły ściany szczytowe i strop nowo wznoszonego domu.
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Co spowodowało te katastrofy? Niefrasobliwość? Brak
kontroli? Niestosowanie się do projektu budowlanego
czy zły projekt? Niezależnie od tego, jakie były powody tamtych
problemów, pamiętaj, że za każdym błędem stoi człowiek.
Właśnie dlatego tak ważne jest nawiązanie współpracy
z najlepszymi wykonawcami.

Częstym problemem jest nietrzymanie się informacji zawartych
w projekcie budowlanym. Wielu wykonawców traktuje projekt jako
dokument bez znaczenia, tacy pracują po swojemu. To kolejny wielki
błąd. Projektant zna warunki gruntowe i wymogi związane z lokalizacją twojego budynku. Projekt uwzględnia niezbędne obliczenia, które
pozwalają na zastosowanie optymalnych rozwiązań. Tymczasem wielu
wykonawców „wie lepiej”...
Często inwestorzy przyjmują, że ktoś, kto pracuje w danej branży,
ma odpowiednie doświadczenie i sprzęt pozwalające mu wykonywać
swoją pracę. Przecież skoro pracuje w zawodzie kilka lat i utrzymuje
się na rynku, to chyba musi być niezły? Niestety, nie zawsze tak jest.
Takie założenie powoduje, że wykonawca jeszcze przed rozpoczęciem
robót zostaje obdarzony zaufaniem, na które jeszcze nie zasłużył. Należy
odwrócić kolejność – wykonawca ma najpierw udowodnić, że zasłużył
na twoje zaufanie! Ma cię przekonać, że swoją pracę wykona dobrze
i będziesz z niej zadowolony.
Jak odróżnić profesjonalistę od „magika”, skoro zazwyczaj wszyscy
na początku sprawiają pozytywne wrażenie? Ba, zwykle ten drugi budzi
nawet większe zaufanie, ponieważ nauczył się ukrywać swoją niekompetencję pod miłym usposobieniem, poczuciem humoru i wyluzowaniem. Jak zatem wybrać prawdziwego fachowca?

Negocjacje

D

oświadczenie pokazuje, że najłatwiej przepłacić podczas pierwszych etapów budowy domu. Przy koszcie całkowitym, który
wynosi kilkaset tysięcy złotych, wydaje się, że 500 zł mniej
czy więcej nie ma znaczenia. Problem w tym, że będziesz negocjować
z kierownikiem budowy, geodetą, murarzem, dekarzem, tynkarzem,
hydraulikiem, elektrykiem, glazurnikiem, malarzem… Ktoś ułoży ci
podłogę, ktoś zrobi szafę, ktoś ociepli dom, ktoś zrobi tarasy, od kogoś
kupisz okna, drzwi... Gdy uświadomisz sobie, ile osób i firm przewinie
się przez twoją budowę, i pomnożysz to przez „głupie” 500 zł, okaże
się, że wynik będzie co najmniej pięciocyfrowy.
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Często inwestorzy myślą o oszczędzaniu dopiero pod sam koniec
budowy, na etapie wykończeniówki, gdy zaczyna brakować pieniędzy.
Wtedy zakup szafy za 3000 zł staje się wydatkiem nie do przeskoczenia,
a wynegocjowanie z wykonawcą 600 zł oznacza wielki sukces.
Szanuj swoje pieniądze i negocjuj nawet przy niewielkich pracach – niech ci to wejdzie w krew. Negocjuj także podczas zakupu
materiałów.
Ale… jak? Jak negocjować?
Wokół negocjowania narosło wiele mitów. Kiedyś, myśląc o skutecznym negocjowaniu, wyobrażałem sobie poważnego pana, który
tajemnymi gestami i magicznymi słowami jest w stanie przekonać
każdą osobę do wszystkiego. A prawda jest taka, że nie musisz umieć
negocjować, aby uzyskać dobrą cenę. Wystarczy nigdy nie zgadzać się
na pierwszą ofertę i nigdy nie rozmawiać tylko z jednym wykonawcą.
Zanim powiesz „tak”, powiedz „nie”!
Moja rada? Zawsze rozmawiaj z co najmniej trzema, a w przypadku droższych prac z co najmniej pięcioma wykonawcami. Jeżeli
szukasz generalnego wykonawcy, skontaktuj się nawet z kilkunastoma
firmami. Różnice w cenach są znaczne, jedna oferta może być nawet
trzykrotnie (!) droższa od drugiej. W moim wypadku doprowadzenie
budowy do stanu surowego miało kosztować od 34 000 zł do 58 000 zł
(w 2010 roku), wykonanie szaf – od 10 000 do 20 000 zł, hydraulika
– od 30 000 do 60 000 zł (zakup materiałów i wykonanie, włącznie
z kotłownią). Od lat analizuję oferty przesyłane mi przez czytelników.
Rekordowa różnica w cenie wynosiła ponad 300 000 zł! Oferty dotyczyły budowy domu do stanu deweloperskiego.

Negocjacje
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Przestrzegam przed podjęciem decyzji po pobieżnym obejrzeniu
tylko dwóch–trzech ofert. Każdej propozycji trzeba się dokładnie przyjrzeć. Czy zawierają te same informacje i są porównywalne? Czy w cenie
jest wejście do domu i taras? Czy wykonawca odpowiednio zabezpieczy
fundamenty? Czy podczas budowy będą użyte te same materiały? Czy
w cenie jest źródło ogrzewania i podgrzania wody użytkowej? Porównanie ofert jest bardzo trudne, najlepiej zaangażować kogoś do pomocy.

Rozbieżności w cenach są wręcz nieprawdopodobne. Jeden
z moich czytelników pokazał mi dwie wyceny od firm
na wykonanie budynku w stanie surowym. Obie obejmowały
postawienie budynku i zapewnienie wszystkich niezbędnych
materiałów budowlanych. Różnica w ofertach? Ponad
150 000 zł! Dokładna analiza tańszej oferty pokazała,
że inwestor mógłby łatwo zaoszczędzić dodatkowe 30 000 zł,
gdyby tylko część rzeczy wziął na siebie. Na przykład w ofercie
znajdowała się pozycja „prace ziemne” za ok. 12 000 zł. „Prace
ziemne” oznaczają oczyszczenie placu budowy (zdjęcie
warstwy humusu) oraz zrobienie wykopów pod fundamenty.
W tym wypadku oznaczało to dzień lub dwa pracy koparki.
Godzina pracy koparki kosztuje ok. 100 zł, więc inwestor
mógłby zaoszczędzić tylko na jednym etapie prawie 10 000 zł!

Warto dzwonić, pytać, zbierać oferty. Warto umieszczać ogłoszenia
na różnych portalach. Warto pytać sąsiadów i znajomych o kontakt
do ekip. Warto też przejechać się po składach budowlanych – często
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Terminy realizacji i kary umowne
Ustal zarówno termin rozpoczęcia prac, jak i termin ich zakończenia
oraz wysokość kar za przekroczenie tych terminów.
Wpisanie do umowy kar umownych nie zawsze spotyka się ze
zrozumieniem. Nawet dla wykonawcy rzetelnego i w pełni profesjonalnego myśl o płaceniu potencjalnych kar umownych jest… cóż…
niekomfortowa.
Polecam swój sposób: niczego nie narzucam. Przed napisaniem umowy pytam wykonawcę, kiedy może rozpocząć pracę i kiedy spodziewa
się jej zakończenia. Jeżeli terminy mnie zadowalają, to informuję go, że
wpiszemy te daty do umowy. Zaznaczam też, że jestem przygotowany
na wystąpienie nieoczekiwanych zdarzeń, dlatego czas wykonania prac
nieco wydłużymy (np. o tydzień). Uprzedzam zarazem, że jeżeli ten
wydłużony termin nie zostanie zachowany, to wynagrodzenie zostanie
obniżone, np. o 1 proc. za każdy dzień opóźnienia.
Zwykle wykonawcy zgadzają się na takie rozwiązanie i uwzględnienie
kar umownych. To działa, ponieważ to wykonawca ustala termin, a ja
mu ten termin jeszcze wydłużam. Dzięki temu nie czuje się atakowany
i widzi, że zależy mi na wykonaniu pracy i nie jestem nastawiony na
ucięcie jak najwięcej z jego wynagrodzenia. Warto przy takiej rozmowie
potraktować kary umowne tak lekko, jak się da: Wiem, że pan zrobi to
w terminie, wpiszemy nawet datę późniejszą, ale miałem już taką sytuację,
że ktoś mi się z robotą opóźniał, więc wpiszemy jakieś kary dla świętego
spokoju, w porządku?

Co powinna zawierać dobra umowa?
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Pewien wykonawca spóźniał się z wykonaniem powierzonego
zadania. Nie było go na budowie co kilka dni, za każdym
razem podawał inne wytłumaczenia. Były kuriozalne. Jedną
z wymówek była ta, że zmarł mu ojciec. Trzy razy. Tak – trzy
razy jechał na jego pogrzeb! A ojciec zapewne żyje do tej pory
i ma się dobrze.

Nie martw się o wykonawcę. Rozsądny wykonawca umie zadbać
o swoje interesy. Może np. zastrzec w umowie, że termin rozpoczęcia
prac jest możliwy tylko wtedy, jeżeli temperatura na zewnątrz będzie
wynosiła powyżej zera lub jeżeli inwestor dostarczy mu wszystkie
niezbędne materiały. Takie zastrzeżenia są normalne i jak najbardziej
możesz się pod nimi podpisać. Poza tym nawet bez dodatkowych zapisów wykonawca jest chroniony. Jeżeli przez niekorzystną pogodę
trzeba przesunąć termin zakończenia prac, a w umowie nic na ten
temat nie ma, wykonawca i tak jest bezpieczny: opóźnienie nie jest
zawinione przez niego. To słuszne – ty także nie chciałbyś odpowiadać
za coś, czego nie da się przewidzieć. Jeżeli jednak wykonawca zwleka
z zakończeniem prac przez okoliczności, za które odpowiada, to wtedy
można naliczyć kary umowne.
Wysokość kary umownej to kwestia waszych ustaleń. Nie ma
tu właściwie ograniczeń poza tym, że kara nie może być większa od
wartości świadczenia. Reszta jest kwestią uznaniową i możesz wpisać
w umowie dowolną kwotę, o ile ją dobrze uzasadnisz. Jeżeli przez
opóźnienie wykonawcy nie wprowadzisz się do nowego domu i przez
to poniesiesz dodatkowe koszty, np. związane z wynajmem mieszkania,
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Co robić, jeżeli zauważysz błędy w trakcie prac?
Kilka błahych niedoróbek nie jest problemem, o ile wykonawca się do
nich przyzna i je szybko poprawi. W razie spornych sytuacji czasami
trzeba skorzystać z opinii np. kierownika budowy lub zajrzeć do przepisów. Nie zawsze to, co się wydaje niedoróbką, jest nią w rzeczywistości,
na przykład przepisy określają dopuszczalne wartości odchyleń tynku
od pionu i poziomu i to, co się wydaje krzywe po przyłożeniu łaty,
może być w rzeczywistości wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną.
Jeżeli błąd wykonawcy wiąże się ze stratą materiału (np. glazurnik
zniszczył płytki), to jest on zobowiązany do zwrotu pieniędzy. Każda
sytuacja jest jednak inna. Jeżeli kupisz materiał kiepskiej jakości, może
zostać uszkodzony bez niczyjej winy; cóż, zdarza się.
Co robić, jeśli błędy pojawiają się według ciebie za często i masz
wrażenie, że coś jest nie tak? Trudno coś doradzić, nie znając szczegółów. Możesz po prostu zaakceptować taki stan rzeczy i kontrolować
częściej, możesz zagrozić, że jeszcze jeden błąd, a będą wyciągnięte
konsekwencje, możesz także grzecznie podziękować za współpracę
i rozwiązać umowę.
Jeżeli widzisz, że glazurnik znowu krzywo układa płytki, to wiesz
już, że nie masz do czynienia z fachowcem. Zerwij z nim umowę jak
najszybciej i zapłać mu za wykonaną pracę kwotę pomniejszoną o koszty,
które poniesiesz, doprowadzając jego robotę do porządku. Glazurnik
położył trzy metry kwadratowe płytek tak krzywo, że trzeba je zerwać?
Nie dawaj mu ani złotówki! To jego problem, że podjął się pracy, do
której nie ma odpowiednich kwalifikacji. Powinien ci jeszcze zapłacić
za stracony materiał.

Błędy i reklamacje. Odbiór prac
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Muszę też w tym momencie wziąć pod uwagę punkt widzenia wykonawcy. Czasami inwestorzy są... zbyt dokładni i oczekują jakości,
której nie da się uzyskać. Przykładem są tynki. Żadna ściana nie będzie
idealnie wyglądała, jeżeli poświecimy na nią halogenem. Owszem,
zauważymy, czy ściana nie ma większych ubytków, ale jeżeli wygląda
dobrze w dzień przy docelowym oświetleniu oraz w nocy, to nie ma
potrzeby za bardzo się czepiać. Czasami zwraca się uwagę na rzeczy,
które tak naprawdę nie mają znaczenia albo które przestaniemy zauważać po ukończeniu budowy. Warto zachować umiar.

Co robić, jeżeli zauważysz błędy
przy odbiorze prac?
Przy drobnych pracach rada jest jedna – nie płać! Wykonawca musi
poprawić robotę przed otrzymaniem zapłaty. Nie musisz wnosić żadnej
reklamacji na piśmie. Skoro praca nie została wykonana, to wykonawca nie otrzyma pieniędzy; teraz to jemu będzie zależało na tym, żeby
cię zadowolić i odebrać wynagrodzenie. Pisałem wcześniej o przenoszeniu ciężaru odpowiedzialności na wykonawcę. Niech to on czuje
presję! Niech to on się stara o wynagrodzenie! Jeżeli mu zapłacisz, nie
akceptując jakości jego pracy, to będziesz się stresować, ciągle do niego
dzwonić i nakłaniać do poprawienia usterek. Tego nie chcesz. Pamiętaj,
że wykonawca zawsze będzie miał coś pilniejszego do roboty od pracowania za darmo u ciebie – dostał już pieniądze, więc kolejna wizyta
to dla niego tylko strata czasu.
Nie daj się zbyć, jeżeli wykonawca będzie mówił, że Trzeba było
wcześniej zwrócić na to uwagę, teraz jest za późno albo To teraz się rozliczymy, a ja wpadnę jakoś w przyszłym tygodniu. Praca ma być wykonana
prawidłowo przed otrzymaniem zapłaty.

