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S t r e s z c z e n i e  

Wybór wykonawcy robót budowlanych jest jedną z najważniejszych decyzji podejmowanych 
przez inwestora. Zastosowanie procedury prekwalifikacji daje szansę wyselekcjonowania najbar-
dziej kompetentnych oferentów. W artykule zaprezentowano program komputerowy wspomaga-
jący procedurę prekwalifikacji. Celem programu jest ułatwienie zamawiającemu dokonania wy-
boru wykonawców na stałą listę, a następnie wybór z ich grona najodpowiedniejszych kandyda-
tów do realizacji konkretnego przedsięwzięcia. 

Słowa kluczowe: prekwalifikacja wykonawców robót budowlanych, selekcja na stałą listę, 
selekcja do przedsięwzięcia, zbiory rozmyte 

A b s t r a c t  

Choosing construction contractor is one of the most important decisions made by a construction 
owner. Using prequalification procedure makes it possible to select the most competent tenderers. 
The paper presents a software system for construction contractor prequalification procedure. The 
aim of the programme is to make it easier for the owner to evaluate the contractors to the standing 
list and then to choose from among them contractors for a specific project. 

Keywords: construction contractor prequalification, selection to the standing list, per project 
selection, fuzzy sets 
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1. Wstęp 

Jednym z zasadniczych etapów budowlanego procesu inwestycyjnego jest wybór wy-
konawcy robót budowlanych. Inwestorzy na ogół stosują procedurę przetargu nieograni-
czonego, a podstawowym i często jedynym kryterium wyboru oferty jest cena. Te uwarun-
kowania sprawiają, że kompetencje wykonawców często nie są dostatecznie sprawdzane.  

Jedną z metod oceny kompetencji wykonawców robót budowanych jest powszechnie 
stosowana w wielu krajach procedura prekwalifikacji. W najprostszym ujęciu prekwalifika-
cja jest procedurą przed przetargową, pozwalająca wybrać najbardziej odpowiednich kan-
dydatów spośród deklarujących chęć udziału w przetargu [1].  

W praktyce możemy mówić o dwóch rodzajach prekwalifikacji, które mogą także sta-
nowić dwa jej etapy. W bardziej ogólnym i powszechnie rozumianym ujęciu – 
prekwalifikacja jest formą rejestracji wykonawców zdolnych do wykonania konkretnych 
przedsięwzięć. Prowadzi to w efekcie do stworzenia listy prekwalifikacyjnej (standing list 
– stała lista). W tym przypadku o danego rodzaju przedsięwzięcia mogą ubiegać się jedynie 
wykonawcy zakwalifikowani na listę. Ogólne zasady i przykład tworzenia stałej listy 
wykonawców przedstawiono m.in. w [3]. Prekwalifikacja może także oznaczać 
wyselekcjonowanie grupy wykonawców najodpowiedniejszych do ubiegania się o daną 
konkretną inwestycję tzw. prekwalifikacja do przedsięwzięcia (per project). W efekcie 
powstaje tu tzw. krótka lista wykonawców. Na tym etapie ocena wykonawców jest dużo 
dokładniejsza, a stosowane kryteria oceny są często niewymierne. Powoduje to, że 
prekwalifikację per project często wspomagają różnego typu modele matematyczne. 
Autorka zaproponowała model zbudowany oparty na teorii zbiorów rozmytych.  

Celem artykułu jest prezentacja programu komputerowego wspomagającego procedurę 
prekwalifikacji wykonawców robót budowlanych. W programie wykorzystano zasady 
selekcji wykonawców na stałą listę, bliżej omówione w [3], oraz model matematyczny 
selekcji per project przedstawiony w [2].  

Biorąc pod uwagę przepisy prawne obowiązujące inwestorów publicznych, zapropono-
waną procedurę i program wspomagający jej działanie przeznaczono głównie dla inwesto-
rów prywatnych. Zamawiający publiczni mogą jedynie wykorzystać ich pewne elementy. 

2. Idea działania programu 

Program pod roboczą nazwą „Prekwalifikacja” stanowi pomoc w zastosowaniu 
procedury wstępnej selekcji wykonawców robót budowlanych. Pozwala on na wybór wy-
konawców na stałą listę, jak i per project. Program pracuje w systemach operacyjnych 
Microsoft Windows XP oraz Vista. 

Ogólny schemat programu przedstawiono na rysunku 1. 
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Program jest podzielony na dwie zasadnicze części: moduł wykonawcy i moduł inwe-
stora. W module wykonawcy kandydat na stałą, a następnie krótką listę podaje dane wyma-
gane przez zamawiającego. Są one ustalane w miarę potrzeb przez zamawiającego i prze-
kazywane wykonawcy w postaci formularza do wypełnienia.  

Dużo bardziej rozbudowany jest moduł inwestora. Składa się on z trzech części: pierw-
sza pozwala na wybór wykonawcy na stałą listę, następna na przygotowanie danych doty-
czących realizowanych przedsięwzięć, kolejna pozwala ocenić wykonawców per project. 
Ocen może dokonywać kilku decydentów. Jest to zazwyczaj zespół inwestora składający 
się ze specjalistów z różnych dziedzin. Mogą to być pracownicy zamawiającego i eksperci 
zewnętrzni. Eksperci zewnętrzni mogą oceniać reputację wykonawcy, pozycję na rynku itp.  

W dalszej części artykułu przedstawiony zostanie sposób oceny wykonawcy z zasto-
sowaniem programu. 

3. Moduł wykonawcy 

Moduł wykonawcy pozwala na przygotowanie i przesłanie danych wymaganych przez 
inwestora i niezbędnych do kwalifikacji kandydata. Nieco inny zakres pytań jest 
w przypadku kwalifikacji na stałą listę, inny w przypadku kwalifikacji per project.  

Zaproponowany schemat prekwalifikacji na stałą listę i zakres udzielanych informacji 
przez wykonawcę opisano bliżej w [3]. Na rysunkach 2 i 3 przedstawiono przykładowe for-
mularze, które wypełnia wykonawca. 

 

 
Rys. 2. Dane wykonawcy 

Fig. 2. Information about the Contractor  
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Rys. 3. Dane wykonawcy – zrealizowane przedsięwzięcia o podobnym charakterze 

Fig. 3. Information about the Contractor – previous similar projects 

4. Moduł inwestora 

Moduł inwestora jest dużo bardziej rozbudowany niż moduł wykonawcy. Inwestor 
może prowadzić wymianę danych z wykonawcą, a także wybierać wykonawcę na stałą listę 
i per project. Ocena per project wymaga także wprowadzania i zbierania danych 
o realizowanych przedsięwzięciach. Ważne jest, że dane o wykonawcach są przechowy-
wane i muszą one być jedynie uzupełniane o dodatkowe informacje bądź modyfikowane 
w przypadku zmiany sytuacji wykonawcy. Zawartość modułu inwestora przedstawiono na 
rys. 4. 

 

 
Rys. 4. Zawartość modułu inwestora 

Fig. 4. Owner’s modulus  
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4.1. Ocena wykonawców na stałą listę 

Chcąc wybrać wykonawcę na stałą listę, decydent może skorzystać z paska funkcyjnego 
przedstawionego na rys. 5.   

 

 
Rys. 5. Pasek funkcyjny ocena według stałej listy 
Fig. 5. Function bar evaluation to the standing list 

Funkcja pobierz dane umożliwia pobranie danych o wykonawcy z wypełnionego przez 
niego formularza. Korzystając z funkcji pokaż informacje o wykonawcy, możemy zapo-
znać się z danymi przedstawionymi przez wykonawcę. Za pomocą funkcji komentarz dla 
wykonawcy można dodać informacje, komentarze i uzupełnienia do danych przedstawio-
nych przez kandydata w formularzu. Funkcja pokaż ocenę zawiera syntetyczne zestawienie 
ocen wykonawcy.  

Ocena wykonawcy jest dokonywana automatycznie przez program. Dane zawarte 
w formularzach są oceniane w odpowiedniej skali punktowej. Zasady oceny przedstawiono 
szczegółowo w [3]. Zgodnie z przyjętymi założeniami wykonawca może uzyskać łącznie 
50 punktów. Uzyskanie co najmniej 30 punktów kwalifikuje kandydata na stałą listę.  

Program umożliwia także ocenę wcześniejszej współpracy z wykonawcą. Przyjęto, że 
inwestor ocenia takie kryteria, jak: jakość, terminowość, współpraca, przestrzeganie zasad 
BHP i stosunek ceny do jakości. Wszystkie kryteria oceniane są w skali 1 do 3.  Przy zało-
żeniu takiej punktacji wykonawca może uzyskać maksymalnie 15 punktów. W zależności 
od liczby uzyskanych punktów przyjęto następujący sposób oceny wykonawcy: 
– 15 pkt – polecany bez zastrzeżeń,  
– 14–10 pkt – polecany z zastrzeżeniem – wykonawca może być dopuszczony do wykona-

nia zlecenia, ale po wcześniejszych uzgodnieniach dotyczących poprawy tych kryteriów, 
gdzie ocena była niska, 

– poniżej 10 pkt – niepolecany – wykonawca może być dopuszczony do wykonania za-
mówienia tylko w sytuacjach awaryjnych, na stałej liście jest warunkowo, ma możliwość 
złożenia oferty po wcześniejszych uzgodnieniach. 
Ocena po zakończonej współpracy stanowi dodatkową wskazówkę dla inwestora odno-

śnie do kwalifikacji kandydata.  
W funkcji pokaż ocenę zamieszczone są dwie zakładki. Zakładka ocena na stałą listę 

przedstawia zestawienie ocen kandydata kwalifikujących go na stałą listę, łącznie 
z podaniem liczby uzyskanych punktów i ostatecznego wyniku (rys. 6). W zakładce ocena 
po zakończonej współpracy znajduje się zestawienie ocen wykonawcy po zakończonej 
współpracy wraz z podaniem liczby uzyskanych punktów i komentarzem do oceny (rys. 7).  
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Rys. 6. Zakładka ocena na stałą listę 

Fig. 6. Bookmark evaluation to the standing list 

 

 

 

 
Rys. 7. Zakładka ocena po zakończonej współpracy 

Fig. 7. Bookmark evaluation after cooperation 
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4.2. Przygotowanie przedsięwzięcia  

Kolejny przycisk w module inwestora to przegląd, edycja, rejestracja przedsięwzięć. 
Umożliwia on przygotowanie danych dotyczących przedsięwzięcia, do którego będzie 
przeprowadzona prekwalifikacja wykonawców. 

Na formularzu edycja, rejestracja przedsięwzięć są dostępne funkcje: nowe przed-
sięwzięcie – zakładanie nowego przedsięwzięcia, edycja przedsięwzięcia – edycja istnie-
jącego przedsięwzięcia, po zaznaczeniu jego pozycji w tabeli (rys. 8). 
 

 
Rys. 8. Formularz edycja, rejestracja przedsięwzięć 

Fig. 8. Form for edition, projects registration 
 
Podczas edycji przedsięwzięcia dostępne są zakładki: informacje ogólne – pozwalająca 

wprowadzić informacje o przedsięwzięciu (rys. 9), lista wykonawców – możemy tu 
wybrać wykonawców i zobaczyć ich dane, kryteria i cele – pozwala zdefiniować brane 
pod uwagę przy obliczeniach i ocenie cele oraz kryteria. 

 

 
Rys. 9. Zakładka informacje ogólne 

Fig. 9. Bookmark general information 
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4.3. Ocena wykonawców per project 

Formularz oceny wykonawców metodą per project jest dostępny w bocznym lewym 
menu pod przyciskiem o takiej samej nazwie. Opcja ta pozwala na przejście do funkcji 
oceny wykonawców dla danego przedsięwzięcia. Funkcja ta umożliwia dodanie oceny 
przez decydenta, usunięcie oceny decydenta i przeliczenie oceny oraz uzyskanie rankingu 
wykonawców (rys. 10). 

 

 
Rys. 10. Formularz ocena wykonawców metodą per project 

Fig. 10. Form for per project evaluation 
 
Aby dokonać oceny wykonawców do danego, zdefiniowanego wcześniej przedsięwzię-

cia, decydent musi użyć przycisku dodaj ocenę decydenta. Decydent ocenia kolejno: sto-
pień, w jakim inwestor dąży do osiągnięcia celów stawianych sobie w przedsięwzięciu, 
stopień ważności kryteriów oceny wykonawcy i stopień spełnienia kryteriów przez wyko-
nawców. Do oceny decydenci wykorzystują wartości lingwistyczne:  

1. Wartości lingwistyczne: Bardzo ważny, Ważny, Powyżej przeciętnej, Przeciętnie 
ważny, Poniżej przeciętnej, Mało ważny, Bardzo mało ważny – odnoszą się do oceny dąże-
nia do osiągnięcia danego celu.  

2. Wartości lingwistyczne: Bardzo ważne, Ważne, Powyżej przeciętnej, Przeciętnie 
ważne, Poniżej przeciętnej, Mało ważne, Bardzo mało ważne – odnoszą się do oceny stop-
nia ważności danego kryterium. 

3. Wartości lingwistyczne: Bardzo dobry, Dobry, Powyżej przeciętnej, Przeciętny, 
Poniżej przeciętnej, Słaby, Bardzo słaby – odnoszą się do oceny stopnia spełnienia 
kryterium przez wykonawcę. 

W pierwszej kolejności pojawią się uwzględnione w przedsięwzięciu cele, dla których 
należy ocenić stopień, w jakim inwestor dąży do ich osiągnięcia. Przypisanie oceny od-
bywa się przez zaznaczenie określonego celu w tabeli, wybranie wartości oceny z dolnego 
panelu i przyciśnięcie przycisku przypisz ocenę (rys. 11).  

 

 
Rys. 11. Ocena stopnia, w jakim inwestor dąży do osiągnięcia danego celu    

Fig. 11. Evaluation of the degree to which the objective is desired by the owner 
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Następnie po przyciśnięciu klawisza akceptuj przechodzi się do oceny stopnia ważności 
kryteriów. Ocena dokonywana jest w sposób identyczny z poprzednim etapem. (rys. 12). 

 

 
Rys. 12. Ocena stopnia ważności kryteriów 

Fig. 12. Evaluation of the degree of the criteria's importance  
 
Ostatnim etapem oceny przez decydenta jest ocena stopnia spełnienia kryteriów przez 

wykonawców. Jedyną różnicą, w porównaniu z poprzednimi etapami oceny, jest dodat-
kowy wybór kryterium z listy rozwijanej (rys. 13.). Na każdym etapie oceny wykonawcy 
decydent ma wgląd do danych kandydata. 

Ocena przedsięwzięcia obliczona zostaje po naciśnięciu przycisku przelicz ocenę me-
todą per project. Program dokonuje oceny wykonawców, stosując model matematyczny 
z zastosowaniem teorii zbiorów rozmytych, omówiony bliżej w [2]. Po wprowadzeniu 
danych i dokonaniu obliczeń przez program, w zakładce podsumowanie ocen 
decydentów, można zobaczyć dane wejściowe i uzyskane wyniki końcowe (rys. 14). 

W kolejnej zakładce znajduje się ranking wykonawców (rys. 15). Zastosowanie pro-
gramu pozwala na uzyskanie dwóch rankingów wykonawców – przy zastosowaniu złożenia 
relacji rozmytych max-min. i sum-min. Ze specyfiki modelu matematycznego wykorzysta-
nego do obliczeń wynika, że trudno jest określić ocenę, która byłaby zadowalająca. Zakwa-
lifikowana powinna być wyznaczona przez inwestora liczba wykonawców o najwyższej 
uzyskanej ocenie.  
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Rys. 13. Ocena stopnia spełnienia kryteriów przez wykonawców  

Fig. 13. Evaluation of fulfilling the criteria by contractors 
 
 

 
Rys. 14. Zakładka podsumowanie ocen decydentów 

Fig. 14. Bookmark summarising the evaluation of the decision makers 
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Rys. 15. Zakładka ranking wykonawców 

Fig. 15. Bookmark contractors ranking 

5. Podsumowanie i wnioski 

Zastosowanie procedury prekwalifikacji jest jedną z metod wstępnej oceny kompetencji 
wykonawców robót budowlanych. Ocena ta może mieć charakter grupowania wykonaw-
ców zdolnych dla wykonania konkretnych przedsięwzięć lub może być przeprowadzana dla 
danego przedsięwzięcia. W literaturze brakuje procedur pozwalających na łączenie tych 
dwóch etapów prekwalifikacji.  

W procedurze prekwalifikacji per project stosowane są różne kryteria oceny wykonaw-
ców, często niewymierne, a ocen dokonuje zazwyczaj zespół decydentów. W literaturze 
opisano wiele modeli matematycznych, które można zastosować w prekwalifikacji per 
project. Zastosowany w nich często złożony aparat matematyczny utrudnia wykorzystanie 
w praktyce. Autorka zaproponowała procedurę łączącą dwa etapy prekwalifikacji – na stałą 
listę i per project. W procedurze prekwalifikacji per project autorka zaproponowała model 
matematyczny, zbudowany na podstawie teorii zbiorów rozmytych.  

W artykule przedstawiono program komputerowy wspomagający zaproponowaną pro-
cedurę prekwalifikacji. Jego zastosowanie może pomóc zwłaszcza inwestorom prywatnym 
we wstępnej ocenie kompetencji wykonawców. 
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