F332 UMOWA O PODWYKONANIE USŁUG DORADCZYCH

Wydawnictwo COSMOPOLI

Dokument ten polecany jest do użycia przy podwykonaniu usług doradczych. Zaleca
się użycie tego wzoru szczególnie wtedy, gdy główna umowa jest oparta na „Wzorze
umowy o usługach Klient/Konsultant” FIDIC (F331). Cena 42,00 zł

PUBLIKACJE FIDIC W WERSJI ANGIELSKO-POLSKIEJ
F027

WARUNKI KONTRAKTU NA REALIZACJĘ EPC / POD-KLUCZ

F333 UMOWA KONSORCJUM PRZY USŁUGACH DORADCZYCH

Srebrna książka FIDIC. Całkowicie nowy wzór – odpowiedni jest
do przedsięwzięć ﬁnansowanych prywatnie lub prywatnie/publicznie.
Cena 160,00 zł
F029

Dokument ten polecany jest do użycia przy umowach na utworzenie konsorcjum ﬁrm
doradczych: złożenia klientowi propozycji i wykonania usług doradczych. Cena

42,00 zł

WARUNKI KONTRAKTU NA URZĄDZENIA I BUDOWĘ Z PROJEKTOWANIEM – dla urządzeń elektrycznych i mechaninych, oraz dla
robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Wykonawcę

F509

Żóta książka FIDIC. Wzór ten odpowiedni jest do większych lub bardziej
złożonych przedsięwzięć, w których większość prac projektowych ma wykonać Wykonawca. Cena 160,00 zł
F030

Cena 21,00 zł

F638 UBEZPIECZENIE ZAWODOWEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI MATERIALNEJ - ELEMENTARNEWIADOMOŚCI

WARUNKI KONTRAKTU NA BUDOWĘ – dla robót budowlanych
i inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego

Dokument ten przedstawia wprowadzenie do niełatwej kwestii ubezpieczenia inżynierów
konsultantów. Cena 21,00 zł

Czerwona książka FIDIC. Wzór ten odpowiedni jest do większych lub
bardziej złożonych przedsięwzięć, w których Zamawiający ma wykonać
prace projektowe. Cena 160,00 zł
F201

F711

WARUNKI KONTRAKTOWE DLA ROBÓT INŻYNIERYJNOBUDOWLANYCH – (Stara czerwona książka FIDIC)
Razen Część I Warunki Ogólne i Część II Warunki Szczególne
Warunki przewidziane dla inwestycji złożonych głównie z robót inżynieryjno-budowlanych, zaprojektowanych przez Zamawiającego (lub na jego rzecz), z wyceną
pomierzonych ilości wykonanych robót – po stawkach przewidzianych w kontrakcie.
Wzór obecnie mało używany – raczej używa się F030 Warunki kontraktu na budowę.

Cena 84,00 zł

F202

WYBÓR WEDŁUG ZDOLNOŚCI

Dokument ten podaje zalecane przez FIDIC zasady wyboru konsultanta według jego
zdolności do odpowiedniego wykonania usług, a nie tylko według ceny tych usług.

PROCEDURA PRZETARGOWA
Procedura zbierania i oceny ofert na roboty inżynieryjno-budowlane, przeznaczona
głównie dla Zamawiających, ale może ona ułatwić wykonawcom złożenie ofert na wykonanie zadań, do których wykonania mają stosowne kwaliﬁkacje. Cena 31,50 zł

F202fp STANDARDOWY FORMULARZ PREKWALIFIKACYJNY DLA WYKONAWCÓW. Cena 30,00 zł
F331 WZÓR UMOWY O USŁUGACH KLIENT/ KONSULTANT
– „FIDIC White Book” (Biała Książka FIDIC)
Dokument ten polecany jest do użycia w umowach na szeroko pojęte usługi doradcze np.
na sporządzanie studiów przedinwestycyjnych i studiów wykonalności, projektowanie,
jak też na nadzór realizacji przedsięwzięcia. Cena 63,00 zł
11c

PRZEWODNIK DO BIAŁEJ KSIĄŻKI (Przewodnik do „Wzoru umowy
o usługach klient/konsultant”).
Cel Przewodnika do Białej Książki jest dwojaki: (1) pomóc tym, którzy chcą sformułować umowę na doradztwo, używając Białej Książki tak jak została opublikowana
lub w charakterze głównego źródła informacji, oraz (2) dostarczyć pewnego zarysu
uzasadnienia postanowień Białej Książki (F331) . Cena 126,00 zł

F722 WARUNKI KONTRAKTU PODZLECENIA ROBÓT INŻYNIERYJNO-BUDOWLANYCH
Warunki te są ściśle dopasowane i przeznaczone explicit do użycia z “Warunkami kontraktowymi dla robót inżynieryjno-budowlanych” (F201), zastosowanymi w kontrakcie
głównym. Elementy w nich zawarte, takie jak słownictwo, procedury czy zdeﬁniowane
terminy, są spójne z warunkami kontraktu głównego. Użycie ich pozwala na uniknięcie
żmudnego i czasochłonnego uzgadniania warunków obydwu kontraktów. Cena 42,00

zł

F725 SUPLEMENT DO WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH DLA ROBÓT
INŻYNIERYJNO-BUDOWLANYCH
Suplement do „Warunków kontraktowych dla robót inżynieryjno-budowlanych” (F201),
obejmujący następujące działy: (A) - Komisja rozjemcza, (B) - Zapłata na zasadzie
ryczałtu oraz (C) - Spóźnione poświadczenie. Cena 31,50 zł
COSMOPOLI CONSULTANTS Biuro Inżynierskie Marek Rdułtowski,

korespond.: ul. Kazimierzowska 71/75 lok.69, 02-518 Warszawa lub: skr. 114, 00-975 WARSZAWA 12,
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