
 
Wyszków, 2020.07.10 

D/282/20 
Nr sprawy (nr TED): 2020/S 113-273150 
 
dot.: przetargu nieograniczonego na „Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji istniejącej 
Ciepłowni Miejskiej poprzez budowę układu wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem 
OZE (biomasa)”. 
 

WYJAŚNIENIE VIII 
 
Zamawiający zmienia treść pkt. 2 w § 9  w Załączniku nr 7 do SIWZ na następującą:   

§ 9 
Kary umowne 

2. Stronom przysługuje prawo naliczania kar umownych w następujących wypadkach i 
okolicznościach: 
1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za opóźnienie 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 zwłoki 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) 
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 5% 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 5% wartości umowy brutto o podwykonawstwo, 

h) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5% wartości umowy o 
podwykonawstwo, 

i) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 
5% 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 – 100 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.  

 

 
 
 


