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5)  In the event of additional or replacement works confirmed by the Ordering 

Party, they will be settled with an as-built cost estimate, after prior 

arrangement with the Ordering Party and an annex to the contract 

concluded between the Employer and the Contractor. 

 

5. Kary i odszkodowania za niedotrzymanie warunków realizacji przedmiotu 

zamówienia: 

1) W przypadku konieczności rozwiązania warunków realizacji umowy z winy 

Wykonawcy w trakcie jej realizacji, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 

10% wartości umowy. 

2) Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną: 

a. w przypadku niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy 

przez Wykonawcę - w wysokości 0,5% wartości umowy za każdy dzień 

opóźnienia; 

b. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych i potwierdzonych 

protokołem przy odbiorze lub w okresie gwarancji - w wysokości 0,5% 

wartości umowy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego 

na usunięcie wad. 

 

5. Penalties and compensation for failure to meet the conditions of the subject of 

the contract: 

1) If it is necessary to terminate the terms of the contract by fault of the 

Contractor during its implementation, the Contractor shall pay a penalty of 

10% of the contract value. 

2)  The Contractor is obliged to pay the Ordering Party a contractual penalty: 

a.  in the event of failure to comply with the deadline for the subject of 

the contract by the Contractor - in the amount of 0.5% of the contract 

value for each day of delay; 

b.  for delay in removing defects found and confirmed by the protocol on 

delivery or during the guarantee period - in the amount of 0.5% of the 

contract value for each day of delay calculated from the date set for 

removal of defects. 

 

6. Znaczenie specyfikacji 

W przypadku rozbieżności, wersja językowa polska jest obowiązująca. 

 

6.  Importance of the specification 

In case of discrepancies, the Polish language version shall prevail. 

 

                                 


