Przykładowy tekst Wniosku o wyznaczenia Członka / Członków Komisji Rozjemczej. Tekst zaznaczony
kolorem niebieskim należy dostosować stosownie do potrzeb.
Miejscowość

data

Do
Prezesa
Stowarzyszenia Inżynierów
Doradców i Rzeczoznawców
ul. Trębacka 4, lok. 429
00-074 Warszawa
dotyczy: wyznaczenia Członka / Członków Komisji Rozjemczej.
Działając w imieniu Zamawiającego / w imieniu Wykonawcy / wspólnie w imieniu Stron 1 Kontraktu:
Tu proszę podać tytuł Kontraktu według umowy
realizowanego w ramach Projektu:
Tu proszę podać tytuł projektu (jeżeli potrzebny)
Proszę o wyznaczenie jedynego Członka jednoosobowej Komisji Rozjemczej / składu trzyosobowej
Komisji Rozjemczej / trzeciego członka (Przewodniczącego) /stałej/ Komisji Rozjemczej /”ad hoc”/1.
Przedmiotem Kontraktu jest:
Podać jeżeli rodzaj robót objętych Kontraktem nie wynika jednoznacznie z tytułu Kontraktu.
Stronami Kontraktu są:
Zamawiający:
Firma
ulica
Kod pocztowy i miejscowość
Kraj

Wykonawca
Firma
ulica
Kod pocztowy i miejscowość
Kraj

Inżynierem Kontraktu jest:
Zamawiający:
Firma
ulica
Kod pocztowy i miejscowość
Kraj
Kontrakt będzie (w przypadku stałej KR) / jest (w przypadku KR „ad hoc”) realizowany w oparciu o:
Warunki Kontraktowe dla Budowy dla Robót inżynieryjno – budowlanych projektowanych przez
Zamawiającego, czyli tak zwaną „Czerwoną Książkę FIDIC”.
Warunki Kontraktowe dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych
i mechanicznych oraz Robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę, czyli
tak zwaną „Żółtą Książkę FIDIC”.
Inne (podać jakie, na przykład umowa cywilno – prawna w oparciu o KC, porozumienie Stron lub tp.).1

1

Niepotrzebne usunąć
str. 1

Klauzule: 20.2 [Powołanie Komisji Rozjemczej], 20.3 [Brak uzgodnienia co do składu Komisji
Rozjemczej], 20.4 [Uzyskiwanie Decyzji Komisji Rozjemczej] i 20.8 [Wygaśnięcie umowy z Komisją
Rozjemczą] oraz Ogólne Warunki Umowy z Rozjemcą zostały włączone w Kontrakt w brzmieniu
niezmienionym / zmienione Warunkami Szczególnymi w następujący sposób:
(Wymienić zmiany do powołanych klauzul zgodnie z WS).
(w przypadku realizacji Kontraktu na podstawie innych niż FIDIC, warunków kontraktowych)
Zawarte w umowie postanowienia dotyczące:
powołania KR,
uzyskiwania decyzji KR,
warunków ogólnych umów z Rozjemcami,
wygaśnięcia umów z KR
Zostały ustalone następująco:
(podać podstawowe warunki wynikające z umowy).
Prezes Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców został wskazany jako jednostka
wyznaczająca w Załączniku do Oferty.
Prośba o wyznaczenie Członka / Członków Komisji Rozjemczej wynika z:
zgodnego oświadczenia Stron o odstąpieniu od wyznaczania członka / członków KR,
zapisów klauzuli 20.3 [Brak uzgodnienia co do składu Komisji Rozjemczej], litera (a), (b), (c) lub (d). 1
Przy wyznaczaniu Członka /Członków KR proszę, o ile to możliwe, uwzględnić następujące warunki:2
(proszę podać ewentualne wymagania Stron co do wyznaczanego Rozjemcy / Rozjemców, na
przykład:
preferowany skład KR: jeden Prawnik, dwóch Inżynierów / jeden Inżynier, dwóch Prawników
itp.,
zawód wyuczony / wykonywany wyznaczanego Rozjemcy, na przykład: Inżynier budowlany,
Inżynier elektryk, inne,
doświadczenie w zarządzaniu / rozstrzyganiu sporów dla Kontraktów o podobnej specyfice,
inne.
Osoby reprezentujące Stronę / Strony:
Zamawiający:
Imię i Nazwisko
Pełniona funkcja
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail

Wykonawca:
Imię i Nazwisko
Pełniona funkcja
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail

podpis

2

Podać jeżeli Strona / Strony chce zgłosić specyficzne wymagania w stosunku do wyznaczanego Rozjemcy

podpis

