
 

  

 
 

 
 
 
 

 

Dotyczy: 

 

 

WYJAŚNIENIE VI 

Informacja Zamawiającego dotycząca zmiany treść § 9 w Załączniku nr 7 do SIWZ.  

 
Zamawiający zmienia treść § 9 w Załączniku nr 7 do SIWZ na następującą:  

§ 9 
Kary umowne 

  
1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne (z 

zastrzeżeniem ust. 3, 4 i 6). 
2. Stronom przysługuje prawo naliczania kar umownych w następujących wypadkach i 

okolicznościach: 
1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia część I (§2 pkt. 2) w wysokości 
0,05% wynagrodzenia umownego brutto (§8 pkt. 1) za każdy dzień opóźnienia od 
pierwszego do trzydziestego dnia a począwszy od dnia trzydziestego pierwszego w 
wysokości do 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto (§8 pkt. 1) za każdy dzień 
opóźnienia, do maksymalnej wysokości 15% wynagrodzenia umownego brutto (§8 
pkt. 1), 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie 
gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,025% wynagrodzenia umownego brutto (§8 
pkt. 1) za każdy dzień opóźnienia i liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie 
wad,  

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w trakcie realizacji 
Umowy Część I, w wysokości 35 % wynagrodzenia umownego brutto (§8 pkt. 1), 

d) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w trakcie realizacji 
Umowy Część II, w wysokości 35 % wynagrodzenia umownego Umowy część II 
(suma z kolumny nr 6 z Tabeli nr 1 stanowiącej Załącznik Nr 5 do Umowy) 
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przeliczonego z EURO na złotówki według średniego kursu Narodowego Banku 
Polskiego w dniu, w którym kara będzie naliczana, 

e) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w trakcie realizacji 
Umowy Część III, w wysokości 35 % wynagrodzenia umownego Umowy część III 
(suma z kolumny nr 6 z Tabeli nr 2 stanowiącej Załącznik Nr 6 do Umowy) 
przeliczonego z EURO na złotówki według średniego kursu Narodowego Banku 
Polskiego w dniu w którym kara będzie naliczana, 

f) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 20% wartości 
umowy brutto o podwykonawstwo, 

g) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej 
zmiany w wysokości 20% wartości umowy brutto o podwykonawstwo, 

h) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 20% wartości umowy o 
podwykonawstwo, 

i) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w 
wysokości 20% wartości umowy o podwykonawstwo, 

j) za niedotrzymanie parametrów Wymaganych i Gwarantowanych (z załącznika nr 
1 do Umowy) - zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej umowy, 

k) w przypadku stwierdzenia, że osoba, o której mowa w §3 ust.2 pkt. 5, która winna 
być zatrudniona na podstawie umowy o pracę, nie ma zawartej umowy – 200 
złotych za każdą osobę i za każdy dzień stwierdzonego uchybienia 
postanowieniom umowy.  Wskazana kara umowna zostanie naliczona Wykonawcy, 
bez względu na to, czy taka osoba została dopuszczona do pracy przez niego czy 
też, zatrudnionego przez Podwykonawcę, z którym Wykonawca zawarł umową o 
podwykonawstwo. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z 
przyczyn zależnych od Zamawiającego w trakcie realizacji Umowy Część I, – w 
wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto (§8 pkt. 1). 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych nie 
objętych odszkodowaniem w formie kar umownych strony będą ponosiły 
odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia należności z tytułu kar umownych z 
wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

6. Jeżeli nieterminowość wykonania robót lub niewypełnienie obowiązków zawartych w 
ofercie spowoduje odstąpienie od umowy ze strony instytucji współfinansującej 
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inwestycję Wykonawca w całości pokryje straty Zamawiającego spowodowane tym 
faktem (łącznie z utraconym dofinansowaniem).  

7. Kary należne na podstawie niniejszej umowy za poszczególne naruszenia podlegają 
sumowaniu a obowiązek ich zapłaty trwa pomimo odstąpienia od umowy przez 
którąkolwiek ze stron. 

 

 


