10. Propozycja zmian w Subklauzuli 8.3 oraz Subklauzuli 8.8 w zakresie kar dot.
Harmonogramu
Propozycja GDDKiA:
Subklauzula 8.3 Harmonogram
(…)
Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminów określonych w niniejszej Subklauzuli dla
przedłożenia szczegółowego Harmonogramu lub jego aktualizacji dla poszczególnych
etapów lub nie odniesie się w terminie określonym w niniejszej Subklauzuli do zgłoszonych
przez Inżyniera uwag do Harmonogramu, Zamawiający naliczy Kary umowne według
Subklauzuli 8.8 [Kary umowne].
(…)
Jeżeli w jakimkolwiek momencie Inżynier da Wykonawcy powiadomienie, że Harmonogram
(w podanym zakresie) lub jego aktualizacja nie zgadza się z wymaganiami określonymi
Kontraktem, a w ocenie Inżyniera złożenie takiego Harmonogramu jest możliwe, to po
uwzględnieniu uwag Inżyniera, Wykonawca w terminie 14 dni od otrzymania
Powiadomienia Inżyniera, przedłoży Inżynierowi zaktualizowany Harmonogram. Dotyczy
to również sytuacji, gdy Harmonogram lub jego aktualizacja nie jest w ocenie Inżyniera
lub Zamawiającego spójny z faktycznym postępem prac, Robót oraz przyjętymi przez
Wykonawcę założeniami. Inżynier zatwierdzi Harmonogram lub jakąkolwiek jego
aktualizację w terminie 21 dni od przedłożenia. Jeżeli w ciągu 21 dni od dostarczenia
Harmonogramu lub jakiejkolwiek jego aktualizacji do Inżyniera, Inżynier zgłosi do niego
uwagi, to Wykonawca będzie zobowiązany do ich uwzględnienia lub odniesienia się do nich,
w terminie 7 dni i ponownie przedłoży Harmonogram lub jego aktualizację Inżynierowi,
który jest uprawniony do wniesienia dalszych uwag w terminie 21 dni od dostarczenia
Harmonogramu lub jego aktualizacji.
Jeśli Wykonawca nie uwzględni uwag Inżyniera w powyższym terminie lub przedłożony
przez Wykonawcę Harmonogram lub aktualizacja Harmonogramu będzie w ocenie
Inżyniera niezgodna z Kontraktem, a w ocenie Inżyniera złożenie takiego Harmonogramu
jest możliwe, to Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Kar umownych zgodnie z
Subklauzulą 8.8 [Kary umowne]. Jakakolwiek aktualizacja Harmonogramu nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte i terminowe wykonanie Kontraktu.
Subklauzula 8.8 Kary umowne
II. Zamawiający naliczy Wykonawcy Kary umowne:
(a)
za nieprzedłożenie lub przekroczenia terminu przedłożenia lub nieuwzględnienie
uwag Inżyniera do: Harmonogramu lub jego aktualizacji (Subklauzula 8.3 [Harmonogram]
i Subklauzula 8.7 [Szybkość postępu prac i Robót]), z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy - w wysokości 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych), za każdy dzień zwłoki;
Propozycja Branży:
Subklauzula 8.3 Harmonogram
(…)
Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminów określonych w niniejszej Subklauzuli dla
przedłożenia szczegółowego Harmonogramu lub jego aktualizacji dla poszczególnych
etapów lub nie odniesie się w terminie określonym w niniejszej Subklauzuli do zgłoszonych
przez Inżyniera uwag do Harmonogramu, Zamawiający naliczy Kary umowne według
Subklauzuli 8.8 [Kary umowne].
(…)
Jeżeli w jakimkolwiek momencie Inżynier da Wykonawcy powiadomienie, że Harmonogram
(w podanym zakresie) lub jego aktualizacja nie zgadza się z wymaganiami określonymi

Kontraktem to Wykonawca w terminie 14 dni od otrzymania Powiadomienia Inżyniera,
przedłoży Inżynierowi zaktualizowany Harmonogram. Dotyczy to również sytuacji, gdy
Harmonogram lub jego aktualizacja nie jest w ocenie Inżyniera lub Zamawiającego spójny
z faktycznym postępem prac, Robót oraz przyjętymi przez Wykonawcę założeniami.
Wykonawca przedkładając Harmonogram lub jego aktualizację powinien uwzględnić w nim
wszelkie okoliczności, które mogą negatywnie wpłynąć na realizację prac i Robót oraz na
terminy kontraktowe.
Wykonawca ma prawo uwzględnić w Harmonogramie lub jego aktualizacji wpływ roszczeń,
w tym pełnych, szczegółowych roszczeń przejściowych na planowany postęp Robót, nawet
jeśli nie zostało wydane Określenie w sprawie tych roszczeń.
Przedłożenie przez Wykonawcę Harmonogramu lub jego aktualizacji, w którym, z uwagi na
występujące zakłócenia realizacji Robót, termin ukończenia całości Robót lub termin na
osiągnięcie Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania są inne niż obowiązujący Czas na
Ukończenie lub obowiązujący czas na osiągnięcie Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania
lub który sporządzony został z uwzględnieniem roszczeń nie rozpatrzonych bądź
odrzuconych zgodnie z Subklauzulą 20.1 Warunków Kontraktu, nie stanowi podstawy do
zastosowania kary umownej określonej w Subklauzuli 8.8.
Inżynier zatwierdzi Harmonogram lub jakąkolwiek jego aktualizację w terminie 21 dni od
przedłożenia. Jeżeli w ciągu 21 dni od dostarczenia Harmonogramu lub jakiejkolwiek jego
aktualizacji do Inżyniera, Inżynier zgłosi do niego uwagi, to Wykonawca będzie
zobowiązany do ich uwzględnienia lub odniesienia się do nich, w terminie 7 dni i ponownie
przedłoży Harmonogram lub jego aktualizację Inżynierowi, który jest uprawniony do
wniesienia dalszych uwag w terminie 21 dni od dostarczenia Harmonogramu lub jego
aktualizacji.
Jeśli Wykonawca nie uwzględni uwag Inżyniera w powyższym terminie lub przedłożony
przez Wykonawcę Harmonogram lub aktualizacja Harmonogramu będzie w ocenie
Inżyniera niezgodna z Kontraktem, z wyłączeniem uwag Inżyniera w którym Czas na
Ukończenie lub/i Wymagania Minimalnej Ilości Wykonania są inne niż w Kontrakcie, to
Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Kar umownych zgodnie z Subklauzulą 8.8 [Kary
umowne]. Jakakolwiek aktualizacja Harmonogramu nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte i terminowe wykonanie Kontraktu.
Subklauzula 8.8 Kary umowne
II. Zamawiający naliczy Wykonawcy Kary umowne:
(a)
za nieprzedłożenie lub przekroczenie terminu przedłożenia lub nieuwzględnienie
uwag Inżyniera do: Harmonogramu lub jego aktualizacji, z wyłączeniem uwag Inżyniera
dotyczących niezgodności wykazanego w Harmonogramie terminu ukończenia Robót i/lub
uzyskania Wymaganych Minimalnych Ilości Wykonania z obowiązującym Czasem na
Ukończenie lub/i Wymaganymi Minimalnymi Ilościami Wykonania, (Subklauzula 8.3
[Harmonogram] i Subklauzula 8.7 [Szybkość postępu prac i Robót]), z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy - w wysokości 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych), za każdy
dzień zwłoki;

