*Identyfikator CZD - indywidualny nymer identyfikacyjny systemu Centralny Zasób
Danych
*1 Nazwa inwestycji - nazwa wskazana w Akcie Umowy
*2 Nazwa odcinka - nazwa wskazana w Akcie Umowy
*3 Oddział GDDKiA - nazwa oddziału GDDKiA odpowiedzialnego za przebieg realizacji
umowy na roboty (kontrakt)
*4 Stan realizacji Umowy na roboty - stan realizacji Umowy na roboty np. „w trakcie
realizacji” - od podpisania Umowy na Roboty, do zakończenia realizacji robót np. do
uzyskania Świadectwa przejęcia z 10.1, protokół odbioru końcowego. „Okres
Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu” – od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia
wystawionym na podstawie Subklauzuli 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków], do daty
wystawienia Ostatecznego Świadectwa Płatności, obejmujący swym zakresem
zobowiązania Wykonawcy według Kontraktu. „Okres Gwarancji” - od daty wskazanej
w Świadectwie Przejęcia, a w przypadku wystawienia Świadectwa Przejęcia z
zastrzeżeniem, że istnieją roboty zaległe do wykonania w zakresie objętym Gwarancją
Jakości, od daty wskazanej w protokole z przeglądu realizacji robót zaległych,
potwierdzającym wykonanie roboty zaległej, do zakończenia wszelkich gwarancji na
kontrakcie. Okres Gwarancji Jakości dla danego elementu Robót oraz dla
Dokumentów Wykonawcy upływa w terminie określonym w Gwarancji Jakości
liczonym od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia, a w przypadku wystawienia
Świadectwa Przejęcia z zastrzeżeniem, że istnieją roboty zaległe do wykonania w
zakresie objętym Gwarancją Jakości, od daty wskazanej w protokole z przeglądu
realizacji robót zaległych, potwierdzającym wykonanie roboty zaległej. W każdym
wypadku, kiedy wykonywane jest jakiekolwiek świadczenie gwarancyjne, Okres
Gwarancji Jakości w odniesieniu do danego elementu Robót ulega odpowiedniemu
wydłużeniu. „zakończona” – od daty zakończeniu wszelkich przeglądów, rozliczeń i
gwarancji. Pozycja „rozwiązana” - od daty odstąpienia od Umowy. Zakończenie części
robót może wymagać wybrania kilka pozycji ze słownika.
*5 Data rozpoczęcia robót - data rozpoczęcia robór budowlanych przez Wykonawcę
wynikająca z zawartej Umowy
*6 Umowna data zakończenia robót (nie aneksowana) - data zakończenia robót
(także projektowania i robót), tj. realizacji przedmiotu umowy, określona w umowie
na roboty bez uwzględnienia aneksów do umowy. Data ta może być określona w
umowie na roboty jako "ustalony Czas na Ukończenie"
*7 Umowna data zakończenia robót (po aneksach) - data zakończenia robót (także
projektowania i robót), tj. realizacji przedmiotu umowy, określona w umowie na
roboty z uwzględnieniem aneksów do umowy. Data ta może być określona w umowie
na roboty jako "ustalony Czas na Ukończenie". W przypadku braku aneksów, należy
podać datę zakończenia robót zgodnie z Umową (bez aneksów)
*8 Data wystawienia Świadectwa Wykonania - data zgodna z dokumentem
świadectwo wykonania. Jeżeli wystawiono więcej niż jedno świadectwo wykonania
należy wpisać datę najpóźniej wystawionego.
*9 Data zakończenia ostatniej gwarancji należytego wykonania zabezpieczonej
finansowo - data w jakiej upływa termin zabezpieczenia finansowego dla ostatniej
gwarancji należytego wykonania zabezpieczającej Kontrakt

*10 Wykonawca robót - Nazwa i adres Wykonawcy z którym została podpisana
umowa podstawowa na realizację zadania (Buduj lub Projektuj i Buduj) [nazwa i adres
Lidera w przypadku Konsorcjum lub Joint-Venture] Pole umożliwia wpisanie kilku
wykonawców, jako pierwszego należy wybrać lidera konsorcjum, a następnie
partnerów. Poprzez „Konsorcjum” rozumie się co najmniej dwa podmioty wspólnie
ubiegające się o udzielenie zamówienia publicznego i wspólnie realizujące Kontrakt,
które łączy umowa konsorcjum regulująca stosunki wewnętrzne między tymi
podmiotami oraz zasady działania wobec Zamawiającego w związku z realizacją
Kontraktu. Należy wskazać Lidera Konsorcjum.
*11 NIP - numer NIP Wykonawcy, do odczytania z arkusza Wykonawcy CZD, zgodnie z
numerem identyfikatora przypisanym do nazwy Wykonawcy
*12 Data podpisania umowy z Wykonawcą - data podpisania umowy z Wykonawcą
wskazana w umowie
*13 Aneksy do Umowy z Wykonawcą robót (data, numer, komentarz) - należy podać
datę, numer zawarcia aneksów do umowy na roboty. W komentarzu należy podać
informację o aneksie, np. czego dotyczy aneks (aneks terminowy, aneks finansowy,
itp.).
*14 Przedmiot umowy na roboty - przedmiot umowy (nazwa zadania, nazwa robót
powierzonych wykonawcy) określony w tekście umowy na roboty.
*15 Wartość umowy brutto (zaakceptowana kwota kontraktowa) na roboty [PLN] ustalony w umowie na roboty - bez uwzględnienia aneksów do umowy - koszt brutto
wykonania przedmiotu umowy. W umowie może być określony pod nazwą
„Zaakceptowana Kwota Kontraktowa”.
*16 Zaakceptowana Kwota Kontraktowa zgodna z ostatnim aneksem - ustalony w
umowie na roboty koszt brutto wykonania przedmiotu umowy. W umowie może być
określony pod nazwą „Zaakceptowana Kwota Kontraktowa”. Wysokość kwoty
powinna uwzględniać aneksy do umowy. Wartość w tys. zł.
*17 Maksymalna wartość zobowiązania (roboty) - ustalony w umowie na roboty
maksymalny koszt brutto wykonania przedmiotu umowy. W umowie może być
określony pod nazwą "Maksymalna Wartość Zobowiązania". Wartość powinna
uwzględniać aneksy do umowy. Wartość w tys. zł.
*18 Wysokość zabezpiecznia należytego wykonania umowy - (może być podana w §
5 umowy), zwana też „zabezpieczeniem wykonania”. Wysokość ta może się zmieniać
w trakcie realizacji umowy – np. na podstawie Szczególnych Warunków Kontraktu
odnoszących się do klauzuli 4.2 FIDIC-a.
*19 Zaawansowanie finansowe kontraktu na koniec poprzedniego miesiąca - łączna
wartość wydatkowanych narastająco, w ramach kontraktu, środków finansowych
obliczona na podstawie zatwierdzonych pod względem formalno-rachunkowym i
wprowadzonych do systemu „BGK zlecenia” faktur wystawianych przez Wykonawcę
robót dzielona przez łączny koszt Kontraktu na roboty (wg umowy po wszystkich
dodanych kwotach wynikających z Subklauzuli 14.3 tj. PZ, PI, PK, waloryzacji oraz
aneksach (roboty dodatkowe i uzupełniające)), według stanu na koniec poprzedniego
miesiąca.
*20 Zaawansowanie rzeczowe kontraktu na koniec poprzedniego miesiąca zaawansowanie rzeczowe kontraktu (wg stanu na koniec poprzedniego miesiąca)

*21 Zaawansowanie upływu czasu realizacji umowy - iloraz (stosunek) długości
czasu jaki upłynął między datą rozpoczęcia robót a datą obecną do długości czasu
między datą rozpoczęcia robót a datą ich zakończenia wynikającą z umowy.
Zaawansowanie upływu czasu realizacji umowy oblicza upływ czasu również podczas
okresów zimowych.
UWAGA: Maksymalna Wartość Zobowiązania (MWZ) co do zasady wynosi 107 %
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, w związku z tym wartości, które przekraczają
100% wartości umowy są zgodne z postanowieniami zawartych umów. W przypadku
gdy koniecznym jest wprowadzenie robót do Kontraktu, a szaconwa wartość tych
robót wskazuje na przekroczenie wartości 107 % MWZ, GDDKiA podejmuje działania
do zawarcia stosownego aneksu okreskającego nową MWZ.

