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FAQ - czyli często zadawane pytania

W związku z pytaniami dotyczącymi inicjatywy C3 postanowiliśmy opracować listę często zadawanych
pytań.

częste pytanie wyjaśnienie

1.

czy tak ambitny projekt ma
szansę na wdrożenie na
polskim rynku?

Projekt C3 powstał z myślą o problemach szeroko rozumianego
przemysłu budowlanego. Jest odpowiedzią na uniwersalne
problemy budownictwa na świecie. Projekt nie jest dedykowany
polskiemu rynkowi budowlanego.

2.

czy projekt uwzględnia
uwarunkowania prawne?

Autorzy przyjęli metodykę pracy nad inicjatywą, która zakłada w
pierwszej kolejności opracowanie zasad działania procedur i
narzędzi rozwiązujących problemy. Co do zasady zgodność
rozwiązania z lokalnym prawem będzie realizowana poprzez
określenie dedykowanych warunków szczególnych, czyli tak samo
jak w obecnie stosowanych modelach. Zakłada się, że opracowanie
rozwiązanie nie będzie wymagało zmian w prawie innych niż
obecnie procedowane przez KE w obszarze technologii block chain.

3.

czy w projekcie będzie
wykorzystana “sztuczna
inteligencja”?

Projekt C3 jest rzadkim przykładem rozwiązania IT, którego autorzy
otwarcie przyznają, że nie będzie ono wykorzystywało “sztucznej
inteligencji” jakiegokolwiek rodzaju w głównej funkcjonalności tj.
wirtualnym kontrakcie.

W nakładkach analitycznych jednakowoż będzie możliwe
wykorzystanie przez poszczególne strony uczenia maszynowego.

4.

Czy C3 jest smart contractem? C3 nie jest “smart kontraktem” w rozumieniu technologii
opracowanej przez twórców kryptowaluty Ethereum, choć
wykorzystuje technologię blockchain do
uwierzytelniania

5.

Czy C3 będzie pozwalał na
lepsze skoordynowanie
czynności podejmowanych
przez zamawiającego i
wykonawcę?

Tak. Jest to jeden z głównym zadań C3 – powiązanie i wzajemne
zintegrowanie działań wszystkich uczestników procesu
inwestycyjnego, który charakteryzuje się wielopodmiotowością, co
skutkuje istnieniem wielu złożonych i powiązanych ze sobą relacji
prawnych i biznesowych

6.

Czy C3 będzie kolejnym
wzorem kontraktu?

C3 powinien być rozumiany jako kompletny zestaw procedur i
narzędzi do komunikacji stron i podejmowania decyzji. C3 jako
narzędzie będzie dysponować własnym wzorem kontraktu, jednak
będzie można skorzystać z innych dostępnych wzorów umów, jak
FIDIC, NEC, CIC, JCT, C.R.O.W., etc.
Generowanie umów będzie podlegało ocenie (ocena dokonywana
przez zaproponowany algorytm) pod kątem zachowanie równowagi
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stron. Nie będzie możliwe, aby przy pomocy C3 sporządzić kontrakt
silnie faworyzujący którąś ze stron.

7.

Czy C3 pozwoli na eliminację
sporów w kontrakcie lub
ograniczenia ich liczby.

Punktem wyjścia do opracowania C3 było m.in. ograniczenie liczby
sporów kontraktowych i ich negatywnego wpływu na cały proces
realizacji. W niniejszej propozycji realizuje się to dwiema metodami:

1. poprzez zastosowanie zrównoważonych warunków kontraktu,
które uniemożliwią faworyzowanie stron;

2. poprzez zastosowanie nowoczesnych metod pozasądowych
rozstrzygania sporów.

Samo narzędzie nie wyeliminuje sporów powstałych na gruncie
wadliwych technicznych dokumentów wyjściowych. W tym zakresie
narzędzie wykorzystuje nowoczesne metody rozstrzygania sporów
online.

8.

Czy narzędzie C3 pomoże w
rozstrzyganiu sporów
sądowych?

Nie pomoże w sposób znaczący dla stron. Uzależnienie procesów
biznesowych od procesów w instytucjach zewnętrznych (sąd)
spowalnia każdy taki proces biznesowy i czyni go mniej efektywnym.
Jednym z głównych założeń schematu C3 jest stworzenie narzędzi,
które pozwolą na osiągniecie consensu bez odwoływania się do
sądu.

Zaletą schematu C3 w przypadku sporu sądowego będzie
strukturyzowany dostęp do pełnej dokumentacji kontraktowej

9.
Czy narzędzie C3 będzie
rozstrzygało spory
kontraktowe?

Nie.


