SubKlauzula 10.2. Przejęcie części Robót
(wersja standardowa)
Inżynier może, zależnie od wyłącznego uznania Zamawiającego, wystawić odrębne Świadectwo
Przejęcia dla każdej części Robót Stałych. Zamawiający nie będzie użytkował żadnej części Robót
(poza użytkowaniem czasowym, które albo jest przewidziane w Kontrakcie albo uzgodnione między
Stronami)zanim Inżynier nie wystawi Świadectwa Przejęcia dla tej części. Jednocześnie, gdyby
Zamawiający użytkował jakąkolwiek część Robót przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia to:
a) część, która jest użytkowana, będzie uznana za przejętą z dniem, w którym rozpoczęto jej
użytkowanie,
b) odpowiedzialność Wykonawcy za opiekę nad taka częścią ustaje i przechodzi na
Zamawiającego z tym samym dniem, oraz
c) na żądanie Wykonawcy Inżynier jest obowiązany wystawić Świadectwo Przejęcia dla takiej
części.
Po wystawieniu przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia dla części Robót, należy jak najwcześniej
umożliwić Wykonawcy podjęcie niezbędnych kroków dla wykonania zaległych Prób Końcowych.
Wykonawca winien przeprowadzić te Próby Końcowe tak szybko jak to możliwe przed upływem
odnośnego Okresu Zgłaszania Wad.
Jeżeli Wykonawca poniesie Koszt wskutek przejęcia czy użytkowania przez Zamawiającego części
Robót poza takimi, dla których takie użytkowanie było ustalone w Kontrakcie lub uzgodnione z
Wykonawcą, to Wykonawca (i) powiadomi o tym Inżyniera, oraz (ii) będzie uprawniony na mocy
klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] do zapłaty za taki Koszt plus rozsądny zysk, które należy
dodać do Ceny Kontraktowej. Po otrzymaniu takiego powiadomienia, Inżynier postąpi zgodnie z
klauzulą 3.5 [Ustalenia] dla uzgodnienia lub ustalenia takiego Kosztu i zysku.
Jeżeli dla części Robót innej niż Odcinek zostało wystawione Świadectwo Przejęcia, to kara za zwłokę
jaka może być następnie należna za pozostałą część Robót będzie zmniejszona, podobnie, jak kara za
zwłokę dla Odcinka do którego należała przejęta część. Po dniu wystawienia takiego Świadectwa
Przejęcia dla każdego okresu opóźnienia trzeba obliczyć obniżenie należnej kary za zwłokę,
proporcjonalnie do udziału wartości przejętej części w wartości całości Robót lub Odcinka, zależnie
od przypadku.
Inżynier postąpi zgodnie z klauzulą 3.5 [Ustalenia] dla uzgodnienia lub ustalenia takich udziałów.
Postanowienia tego paragrafu będą się stosowały tylko do stopy dziennej kary za zwłokę, ale nie do
maksymalnej kwoty tej kary.
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