
13. Propozycja zmian w Subklauzuli 20.1 

 

Propozycja GDDKiA: 

Klauzula 20 Roszczenia Zamawiającego i Wykonawcy  

Subklauzula 20.1 Roszczenia Wykonawcy 

Usunięto całą treść Subklauzuli 20.1 i zastąpiono ją następującą treścią:  

Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do: 

(i) jakiegokolwiek Przedłużenia Czasu na Ukończenie lub  

(ii) zmiany wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania, lub 

(iii) jakiejkolwiek dodatkowej płatności,  

według jakiejkolwiek Klauzuli niniejszych Warunków to Wykonawca da Inżynierowi 

powiadomienie, opisujące wydarzenie lub okoliczność, powodującą roszczenie. 

Powiadomienie będzie dane najwcześniej jak to możliwe, ale nie później niż 28 dni po tym, 

kiedy Wykonawca dowiedział się, lub powinien był dowiedzieć się, o tym wydarzeniu lub 

okoliczności. 

Jeżeli Wykonawca nie da powiadomienia o roszczeniu w ciągu takiego okresu 28 dni, to 

Czas na Ukończenie nie będzie przedłużony, Wymagana Minimalna Ilość Wykonania nie 

będzie zmieniona, Wykonawca nie będzie uprawniony do dodatkowej płatności, a 

Zamawiający będzie zwolniony z całej odpowiedzialności w związku z takim roszczeniem. 

W przeciwnym razie będą miały zastosowanie postanowienia niniejszej Subklauzuli. 

Jeżeli Wykonawca złoży powiadomienie o roszczeniu w terminie określonym w akapicie 

drugim niniejszej Subklauzuli, zobowiązany będzie ponadto do przedłożenia Inżynierowi 

lub udostępnienia na polecenie Inżyniera: 

1) wszelkich informacji i dokumentów uzasadniających zasadność złożonego 

roszczenia,  

2) prowadzenia bieżących zapisów, jakie mogą być potrzebne do uzasadnienia 

każdego roszczenia przy czym Inżynierowi będzie przysługiwało prawo wglądu i 

monitorowania prowadzonych zapisów, a także uzyskania ich kopii, na co 

Wykonawca wyraża zgodę, 

3) złożenia także innych powiadomień jeżeli w związku z wystąpieniem wydarzenia lub 

okoliczności, powodującej roszczenie zgodnie z Kontraktem wymagane jest 

przedłożenie także innych powiadomień. 

 

 

Wykonawca prześle Inżynierowi pełne szczegółowe roszczenie, które będzie zawierało 

pełne szczegółowe informacje uzasadniające podstawę wystąpienia przez Wykonawcę 

z  roszczeniem wraz ze wskazaniem żądanego przedłużenia Czasu na Ukończenie lub 

zmiany wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania lub dodatkowej płatności. 

Wykonawca złoży pełne szczegółowe roszczenie w terminie 42 dni, od dnia w którym 

Wykonawca dowiedział się (lub powinien był dowiedzieć się przy dołożeniu należytej 

staranności) o wydarzeniu lub okoliczności powodującej roszczenie. Termin  na złożenie 

pełnego szczegółowego roszczenia może zostać przedłużony o okres wskazany przez 

Wykonawcę i zaakceptowany przez Inżyniera. 

 

W ciągu 14 dni od daty w której Wykonawca przedłożył  Inżynierowi pełne szczegółowe 

roszczenie, Inżynier rozpocznie procedurę określoną w Subklauzuli 3.7 [Uzgodnienie lub 

określenie] w celu uzgodnienia lub określenia: 



(i) Przedłużenia Czasu zgodnie z Subklauzulą 8.5 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie lub 

zmiana wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania] lub zmiany wykonania 

Wymaganej Minimalnej Ilości wykonania, lub 

(ii) płatności za jakikolwiek taki Koszt, która to płatność będzie włączona do Ceny 

Kontraktowej.  

 

Ponadto jeżeli wydarzenie lub okoliczność, będące przyczyną roszczenia wywiera skutek 

ciągły, to Wykonawca: 

(a) złoży roszczenie przejściowe (w tym przypadku pełne szczegółowe roszczenie będzie 

uważane za przejściowe); 

(b) co miesiąc przedłoży kolejne roszczenia przejściowe zawierające w szczególności 

narastające opóźnienie lub zaktualizowaną kwotę roszczenia, oraz dalsze dodatkowe 

informacje i dokumenty uzasadniające zasadność złożonego roszczenia, wymagane przez 

Inżyniera oraz 

(c) prześle ostateczne roszczenie w ciągu 28 dni od ustania skutków wydarzenia lub 

okoliczności powodującej roszczenie. Termin  na złożenie ostatecznego roszczenia może 

zostać przedłużony o okres wskazany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inżyniera. 

 

W ciągu 14 dni od daty w której Wykonawca przedłożył Inżynierowi pełne szczegółowe 

ostateczne roszczenie, Inżynier rozpocznie procedurę określoną w Subklauzuli 3.7 

[Uzgodnienie lub określenie] w celu uzgodnienia lub określenia: 

(i) Przedłużenia Czasu zgodnie z Subklauzulą 8.5 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie lub 

zmiana wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania] lub zmiany wykonania 

Wymaganej Minimalnej Ilości wykonania, lub 

(ii) płatności za jakikolwiek taki Koszt, która to płatność będzie włączona do Ceny 

Kontraktowej.  

 

Pod warunkiem, że Koszty wynikające z jakiegokolwiek roszczenia rozpatrzonego w trybie 

niniejszej Subklauzuli zostały udowodnione i uznane za należne zgodnie z Kontraktem, 

wówczas takie Koszty uwzględnione zostaną w Świadectwie Płatności. 

W przeciwnym razie Wykonawca uprawniony będzie wyłącznie do otrzymania płatności za 

tę część roszczenia którą udowodnił i która została uznana za należną zgodnie z 

Kontraktem.  

W tym przypadku wysokość płatności na rzecz Wykonawcy ustalana będzie proporcjonalnie 

do części tego roszczenia, jaką jest on w stanie udowodnić.  

 

Niniejsza Subklauzula określa procedurę składania roszczeń, która zawiera dodatkowe 

wymogi w stosunku do innych postanowień Kontraktu, które muszą zostać spełnione 

łącznie dla każdego roszczenia.  

Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do postanowień niniejszej Subklauzuli lub wymogów 

innych postanowień Kontraktu, które muszą zostać spełnione łącznie dla danego 

roszczenia, wówczas Inżynier uwzględni wpływ w jakim takie niedopełnienie przez 

Wykonawcę ciążącego na nim obowiązku uniemożliwiło lub ograniczyło właściwe 

rozpatrzenie roszczenia,  chyba że roszczenie to wygasło w związku z brakiem 

powiadomienia o roszczeniu lub złożeniem go po terminie określonym w niniejszej 

Subklauzuli. 

Niezależnie od innych postanowień niniejszych Warunków Kontraktu, roszczenie o 

przedłużenie Czasu na Ukończenie, roszczenie dotyczące zmiany  wykonania Wymaganej 



Minimalnej Ilości Wykonania będą doręczone Inżynierowi (w pełnej i szczegółowej formie) 

oraz do wiadomości Zamawiającego, nie później niż 30 dni przed upływem terminów, 

wynikających z Subklauzuli 8.2 [Czas na Ukończenie], Subklauzuli 8.5 [Przedłużenie Czasu 

na Ukończenie lub zmiana  wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania] oraz 

Subklauzuli 8.14 [Wymagana Minimalna Ilość Wykonania]. W przypadku gdy okoliczności 

uzasadniające przedłużenie Czasu na Ukończenie lub zmianę  wykonania Wymaganej 

Minimalnej Ilości Wykonania wystąpią w ciągu tych 30 dni, wówczas Wykonawca doręczy 

Inżynierowi roszczenie w terminach wynikających ze wskazanych powyżej Subklauzul.  

W przypadku złożenia roszczenia niezgodnego z postanowieniami tego akapitu, Czas na 

Ukończenie nie będzie przedłużony, Wymagana Minimalna Ilość Wykonania nie będzie 

zmieniona, Wykonawca nie będzie uprawniony do dodatkowej płatności, a Zamawiający 

będzie zwolniony z całej odpowiedzialności w związku z takim roszczeniem. 

 

 

Propozycja Branży: 

Klauzula 20 Roszczenia Zamawiającego i Wykonawcy  

Subklauzula 20.1 Roszczenia Wykonawcy 

Usunięto całą treść Subklauzuli 20.1 i zastąpiono ją następującą treścią:  

Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do: 

(i) jakiegokolwiek Przedłużenia Czasu na Ukończenie lub  

(ii) zmiany wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania, lub 

(iii) jakiejkolwiek dodatkowej płatności,  

według jakiejkolwiek Klauzuli niniejszych Warunków to Wykonawca da Inżynierowi 

powiadomienie, opisujące wydarzenie lub okoliczność, powodującą roszczenie. 

Powiadomienie będzie dane najwcześniej jak to możliwe, ale nie później niż 28 dni po tym, 

kiedy Wykonawca dowiedział się, lub powinien był dowiedzieć się, o tym wydarzeniu lub 

okoliczności, z zastrzeżeniem, iż dla okoliczności wynikających z Subklauzuli 13.6 [Korekty 

wynikające ze zmian w Prawie] Powiadomienie będzie dane 42 dni po dacie, w której 

korekty wynikające ze zmian w Prawie weszły w życie. 

Jeżeli Wykonawca nie da powiadomienia o roszczeniu w ciągu takiego okresu 28 dni, lub 

42 dni dla okoliczności wg Subklauzuli 13.6 to Czas na Ukończenie nie będzie przedłużony, 

Wymagana Minimalna Ilość Wykonania nie będzie zmieniona, Wykonawca nie będzie 

uprawniony do dodatkowej płatnościrozstrzyganych zgodnie z Subklauzulą 20.1, i które 

Wykonawca będzie uprawniony dochodzić wyłącznie zgodnie z Subklauzulą 21.2 

[Rozstrzyganie sporów]. W przeciwnym razie będą miały zastosowanie postanowienia 

niniejszej Subklauzuli. 

 

Jeżeli Wykonawca złoży powiadomienie o roszczeniu w terminie określonym w akapicie 

drugim niniejszej Subklauzuli, zobowiązany będzie ponadto do przedłożenia Inżynierowi 

lub udostępnienia na polecenie Inżyniera: 

4) wszelkich informacji i dokumentów uzasadniających zasadność złożonego 

roszczenia,  

5) prowadzenia bieżących zapisów, jakie mogą być potrzebne do uzasadnienia 

każdego roszczenia przy czym Inżynierowi będzie przysługiwało prawo wglądu i 

monitorowania prowadzonych zapisów, a także uzyskania ich kopii, na co 

Wykonawca wyraża zgodę, 

6) złożenia także innych powiadomień jeżeli w związku z wystąpieniem wydarzenia lub 

okoliczności, powodującej roszczenie zgodnie z Kontraktem wymagane jest 

przedłożenie także innych powiadomień. 



 

 

Wykonawca prześle Inżynierowi pełne szczegółowe roszczenie, które będzie zawierało 

pełne szczegółowe informacje uzasadniające podstawę wystąpienia przez Wykonawcę 

z  roszczeniem wraz ze wskazaniem żądanego przedłużenia Czasu na Ukończenie lub 

zmiany wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania lub dodatkowej płatności. 

Wykonawca złoży pełne szczegółowe roszczenie w terminie 42 dni, od dnia w którym 

Wykonawca dowiedział się (lub powinien był dowiedzieć się przy dołożeniu należytej 

staranności) o wydarzeniu lub okoliczności powodującej roszczenie. Termin  na złożenie 

pełnego szczegółowego roszczenia może zostać przedłużony o okres wskazany przez 

Wykonawcę i zaakceptowany przez Inżyniera. 

 

W ciągu 14 dni od daty w której Wykonawca przedłożył  Inżynierowi pełne szczegółowe 

roszczenie, Inżynier rozpocznie procedurę określoną w Subklauzuli 3.7 [Uzgodnienie lub 

określenie] w celu uzgodnienia lub określenia: 

(i) Przedłużenia Czasu zgodnie z Subklauzulą 8.5 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie lub 

zmiana wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania] lub zmiany wykonania 

Wymaganej Minimalnej Ilości wykonania, lub 

(ii) płatności za jakikolwiek taki Koszt, która to płatność będzie włączona do Ceny 

Kontraktowej.  

 

Ponadto jeżeli wydarzenie lub okoliczność, będące przyczyną roszczenia wywiera skutek 

ciągły, to Wykonawca: 

(a) złoży roszczenie przejściowe (w tym przypadku pełne szczegółowe roszczenie będzie 

uważane za przejściowe); 

(b) co miesiąc przedłoży kolejne roszczenia przejściowe zawierające w szczególności 

narastające opóźnienie lub zaktualizowaną kwotę roszczenia, oraz dalsze dodatkowe 

informacje i dokumenty uzasadniające zasadność złożonego roszczenia, wymagane przez 

Inżyniera oraz 

(c) prześle ostateczne roszczenie w ciągu 28 dni od ustania skutków wydarzenia lub 

okoliczności powodującej roszczenie. Termin  na złożenie ostatecznego roszczenia może 

zostać przedłużony o okres wskazany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inżyniera. 

 

W ciągu 14 dni od daty w której Wykonawca przedłożył Inżynierowi pełne szczegółowe 

ostateczne roszczenie, Inżynier rozpocznie procedurę określoną w Subklauzuli 3.7 

[Uzgodnienie lub określenie] w celu uzgodnienia lub określenia: 

(i) Przedłużenia Czasu zgodnie z Subklauzulą 8.5 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie lub 

zmiana wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania] lub zmiany wykonania 

Wymaganej Minimalnej Ilości wykonania, lub 

(ii) płatności za jakikolwiek taki Koszt, która to płatność będzie włączona do Ceny 

Kontraktowej.  

 

Pod warunkiem, że Koszty wynikające z jakiegokolwiek roszczenia rozpatrzonego w trybie 

niniejszej Subklauzuli zostały udowodnione i uznane za należne zgodnie z Kontraktem, 

wówczas takie Koszty uwzględnione zostaną w Świadectwie Płatności, z zastrzeżeniem 

postanowień akapitu drugiego. 

W przeciwnym razie Wykonawca uprawniony będzie wyłącznie do otrzymania płatności za 

tę część roszczenia którą udowodnił i która została uznana za należną zgodnie z 



Kontraktem.  

W tym przypadku wysokość płatności na rzecz Wykonawcy ustalana będzie proporcjonalnie 

do części tego roszczenia, jaką jest on w stanie udowodnić.  

 

Niniejsza Subklauzula określa procedurę składania roszczeń, która zawiera dodatkowe 

wymogi w stosunku do innych postanowień Kontraktu, które muszą zostać spełnione 

łącznie dla każdego roszczenia.  

Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do postanowień niniejszej Subklauzuli lub wymogów 

innych postanowień Kontraktu, które muszą zostać spełnione łącznie dla danego 

roszczenia, wówczas Inżynier uwzględni wpływ w jakim takie niedopełnienie przez 

Wykonawcę ciążącego na nim obowiązku uniemożliwiło lub ograniczyło właściwe 

rozpatrzenie roszczenia. 

Niezależnie od innych postanowień niniejszych Warunków Kontraktu, roszczenie o 

przedłużenie Czasu na Ukończenie, roszczenie dotyczące zmiany  wykonania Wymaganej 

Minimalnej Ilości Wykonania będą doręczone Inżynierowi (w pełnej i szczegółowej formie) 

oraz do wiadomości Zamawiającego, nie później niż 30 dni przed upływem terminów, 

wynikających z Subklauzuli 8.2 [Czas na Ukończenie], Subklauzuli 8.5 [Przedłużenie Czasu 

na Ukończenie lub zmiana  wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania] oraz 

Subklauzuli 8.14 [Wymagana Minimalna Ilość Wykonania]. W przypadku gdy okoliczności 

uzasadniające przedłużenie Czasu na Ukończenie lub zmianę  wykonania Wymaganej 

Minimalnej Ilości Wykonania wystąpią w ciągu tych 30 dni, wówczas Wykonawca doręczy 

Inżynierowi roszczenie w terminach wynikających ze wskazanych powyżej Subklauzul.  

 

 


