SZKOLENIA – KOMPETENCJE – SUKCES
ZAPRASZA NA SZKOLENIE

WPROWADZENIE DO NOWYCH WARUNKÓW KONTRAKTU
FIDIC 2017
Systematyczna prezentacja postanowień i procedur zawartych w nowych
książkach czerwonej i żółtej wraz z zajęciami praktycznymi

29-30 września 2020

Warszawa

1. CHARAKTERYSTYKA SZKOLENIA
Cel szkolenia
W 2017 roku Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów (FIDIC) wydała nowe edycje
popularnych, stosowanych w Polsce od 2000 roku Warunków Kontraktu - na budowę (czerwona
książka) oraz na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych (żółta książka).
Staraniem Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców te książki zostały przetłumaczone
na język polski i obecnie znajdują się w sprzedaży.
Zastosowanie tych Warunków Kontraktu może być bardzo szerokie ponieważ stanowią dobrą bazę
do zawierania umów na roboty budowlane w zakresie inwestycji infrastrukturalnych (drogi, koleje
żelazne, budownictwo morskie, lotniska, uzbrojenie techniczne terenów zurbanizowanych), ochrony
środowiska, gospodarki wodnej oraz szeroko pojętego budownictwa społecznego. Nowe Warunki
Kontraktowe FIDIC w porównaniu z edycją z 1999 roku charakteryzują się
znacznym zwiększeniem objętości, z około 60 do ponad 100 stron, wskutek uszczegółowienia
istniejących klauzul, wprowadzenia nowych procedur oraz ich lepszego sprecyzowania i
skonkretyzowania. Przyczynia się to większej jasności, przejrzystości oraz pewności prawnej dla obu
stron umowy.
Nowe Warunki Kontraktowe FIDIC stanowią bazę do zawierania umów a także zawierają procedury
równoważące prawa i obowiązki pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w przypadku powstania
roszczeń w związku z realizacją kontraktu i rozstrzyganiem sporów, także dzięki wzmocnieniu pozycji
Inżyniera, zachowującego pozycję neutralną w procesie zarządzania projektem.
W trakcie dwudniowego szkolenia w przystępny sposób zostaną przedstawione szczegółowe zapisy i
procedury zawarte w tych książkach i udzielone praktyczne wskazówki ich stosowania.
Szkolenie jest przeznaczone dla osób i instytucji zainteresowanych przygotowaniem i realizacją
przedsięwzięć budowlanych na podstawie uznanych międzynarodowych standardów wymaganych
dla przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej oraz
kredytowanych przez Międzynarodowe Instytucje Finansowe zgrupowane w Banku Światowym.
Adresaci szkolenia
Szkolenie adresowane jest do wszystkich podmiotów i jednostek organizacyjnych zajmujących się
planowaniem, przygotowaniem i realizacją przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych. Celowe jest
uczestnictwo przedstawicieli różnych komórek organizacyjnych zajmujących się różnymi fazami
i elementami procesów inwestycyjno-budowlanych.
Ekspert prowadzący
Włodzimierz Kiernożycki - inżynier, niezależny konsultant, międzynarodowy ekspert w dziedzinie
kontraktów budowlanych, arbiter i rozjemca
Certyfikaty
Uczestnicy otrzymają Zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu.
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PROGRAM I PLAN SZKOLENIA

I dzień: 09:30 – 16.00
serwis kawowy całodzienny

OBIAD: 13.00 (każdego dnia)

II dzień: 09.00 – 16.00
I.

Pre-test w zakresie znajomości Warunków KontraktU FIDIC

Uczestnicy odpowiadają na piśmie na 10 pytań dotyczących charakteru i przeznaczenia Warunków
Kontraktowych FIDIC w oparciu o posiadaną w tym zakresie wiedzę lub intuicyjnie i zachowują pretest do swojej dyspozycji.

II.

Historia, zakres i cel działania organizacji konsultingu inżynierskiego

1.

Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów (FIDIC)

2.

Europejska Federacja Stowarzyszeń Inżynierów Konsultantów (EFCA)

3.

Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDIR)

III.

Przeznaczenie i zakres stosowania wzorów Warunków Kontraktowych FIDIC

1.

Edycje 1999 r. obecnie stosowane:

Warunki Kontraktu na budowę (czerwona książka)
Warunki Kontraktu na projekt i budowę (żółta książka)
Warunki Kontraktu na EPC i pod klucz (srebrna książka)
2.

Edycja 2008 r. Warunki Kontraktu na projekt, budowę i obsługiwanie (złota książka)

3.

Edycje 2017. Przygotowane do zastosowania:

Nowe Warunki Kontraktu na budowę (nowa czerwona książka)
Nowe Warunki Kontraktu na projekt i budowę (nowa żółta książka)

IV.

Struktura umowy zawartej na bazie Warunków Kontraktowych FIDIC

Skład dokumentów stanowiących Kontrakt (umowę), ich znaczenie i hierarchia ważności

V.
Systematyczne omówienie postanowień i procedur zawartych w nowych książkach FIDIC
2017 - czerwonej i żółtej
1.

Postanowienia ogólne; Klauzula1

2.

Zamawiający; Klauzula 2

3.

Inżynier; Klauzula 3

4.

Wykonawca; Klauzula 4

5.

Podwykonawstwo (czerwona książka) / Projektowanie (żółta książka); Klauzula 5

6.

Kadra i Robotnicy; Klauzula 6

7.

Urządzenia, materiały i wykonawstwo; Klauzula 7

8.

Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie; Klauzula 8

9.

Próby końcowe; Klauzula 9

10.

Przejęcie przez Zamawiającego; Klauzula 10

11.

Wady po przejęciu; Klauzula 11

12.

Obmiary i wycena (czerwona książka) / Próby eksploatacyjne (żółta książka); Kl.12

13.

Zmiany i korekty; Klauzula13
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14.

Cena Kontraktowa i płatność; Klauzula14

15.

Odstąpienie przez Zamawiającego; Klauzula15

16.

Zawieszenie i odstąpienie przez Wykonawcę; Klauzula16

17.

Piecza nad Robotami i zwolnienie od odpowiedzialności; Klauzula 17

18.

Zdarzenia nadzwyczajne; Klauzula18

19.

Ubezpieczenie; Klauzula 19

20.

Roszczenia Zamawiającego i Wykonawcy; Klauzula 20

21.

Spory i Arbitraż; Klauzula 21

VI.

Zajęcia praktyczne w zakresie dostosowania Warunków Kontraktu FIDIC do wymagań:

1.
Wynikających z przepisów prawa krajowego (kodeksu cywilnego, prawa zamówień
publicznych, prawa budowlanego i innych przepisów dotyczących umów i realizacji zamówień na
roboty budowlane),
2.
Obowiązujących w ramach projektów współfinansowanych ze środków pomocowych Unii
Europejskiej,
3.

Obowiązujących dla projektów korzystających z pożyczek Banku Światowego.

W ramach punktu VI uczestnicy szkolenia wspólnie z trenerem wypełnią Załącznik do Oferty (Dane
Kontraktowe) oraz opracują tezy do redakcji Warunków Szczególnych Kontraktu.

VII.

Post-test w zakresie w zakresie znajomości Warunków Kontraktowych FIDIC

Uczestnicy odpowiadają na 10 pytań dotyczących charakteru i przeznaczenia Warunków
Kontraktowych FIDIC w oparciu o wiedzę uzyskaną podczas szkolenia. Następnie ma miejsce
prezentacja prawidłowych rozwiązań.

VIII.

Dyskusja, podsumowanie, zakończenie szkolenia

3. WARUNKI UDZIAŁU
Zgłaszanie uczestników
Zgłaszania uczestników prosimy dokonywać na formularzu skierowania podpisanym przez osobę
upoważnioną w terminie do dnia 15.09.2020 (najlepiej faxem na nr 22 350 6994 lub 22 825 9479 albo
zeskanowane e-mail’em na adres biuro@ikku.pl). Formularz skierowania - w załączeniu.
Opłaty
Opłata za szkolenie (wraz z wyżywieniem i materiałami szkoleniowymi) wynosi:
- 1000 zł/os. (VAT = zw.) – w przypadku finansowania szkolenia, w co najmniej 70% ze środków
publicznych
- 1000 zł/os. + 23% VAT = 1230 zł – w pozostałych przypadkach
Miejsce szkolenia
Szkolenie odbędzie się w Warszawie w siedzibie IKKU, ul. Elektronowa 2, budynek D. W wyjątkowych
sytuacjach miejsce szkolenia może ulec zmianie. Lokalizacja zostanie potwierdzona zgłoszonym
uczestnikom najpóźniej na 10 dni przed szkoleniem.
Pozostałe informacje
W wypadku zgłoszenia większej liczby osób niż planowana liczba miejsc na kursie (do 20), IKKU
powiadomi osoby niezakwalifikowane na seminarium oraz dokona zwrotu wpłat. W przypadku
zgłoszenia mniejszej liczby uczestników seminarium niż 10 może być ono odwołane
(z powiadomieniem zainteresowanych i zwrotem dokonanych przedpłat).
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Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu po dniu 15.09.2020 nie zwalnia z obowiązku poniesienia
kosztów operacyjnych (20% kosztów szkoleniowych) – zgodnie z wyszczególnieniem zawartym
w skierowaniu.
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu po dniu 22.09.2020 nie zwalnia z obowiązku poniesienia
kosztów operacyjnych (100% kosztów szkoleniowych) – zgodnie z wyszczególnieniem zawartym
w skierowaniu.
Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają (na nr faxu lub adres e-mail wskazany w formularzu
skierowania) potwierdzenie uczestnictwa (na ok. 10 dni przed rozpoczęciem zajęć) – pod warunkiem
dokonania w terminie formalności zgłoszeniowych i wpłaty należnej kwoty za udział w szkoleniu.
Sprawy organizacyjne
Albert Kusztal - tel. 22 825 9479, kom. 694 460 150, e-mail: akusztal@ikku.pl

Znajdź nas na:
www.facebook.com/ikku.szkolenia oraz www.ikku.pl
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