1.

W przypadku zmiany terminu realizacji Umowy lub terminu realizacji poszczególnych
Etapów zgodnie z pkt. 1 Umowy (przypis: postanowienie dotyczące możliwości zmiany
terminu Umowy lub terminu realizacji poszczególnych Etapów z uwagi na brak możliwości
udzielania Wykonawcy wyłaczeń w KSE), Zamawiający, niezależnie od prawa Wykonawcy
do otrzymania zwrotu innych kosztów, o których mowa w art. [przypis: postanowienie
dotyczące zwrotu Wykonawcy dodatkowych kosztów w wysokości stanowiącej
równowartość wykazanych przez Wykonawcę dodatkowych realnych, rzeczywistych
kosztów, pozostających w związku przyczynowo-skutkowym] powyżej, zwróci Wykonawcy
zryczałtowaną wartość poniesionych przez Wykonawcę dodatkowych kosztów
finansowania realizacji Zamówienia obliczoną zgodnie z poniższymi zasadami:
1.1. zwrot dotyczyć będzie kosztów za okres pomiędzy: (i) terminem realizacji Etapu
pierwotnie wynikającym z Umowy a (ii) terminem realizacji odpowiedniego Etapu
zmienionym przez Strony na podstawie aneksu zawartego z uwagi na okoliczność, o
której mowa w pkt. 24.1.1(a) Umowy,
1.2. wyłączną przyczyną zmiany terminu realizacji danego Etapu będzie brak możliwości
udzielenia Wykonawcy wyłączeń w KSE,
1.3. ryczałtowa stawka zwrotu kosztów za każdy dzień okresu, o którym mowa w punkcie
1.1. powyżej będzie stanowiła iloczyn: (i) wartości danego Etapu zgodnie z
[Harmonogramem Realizacji] i (ii) stawki dziennej WIBOR 3M obowiązującej w
pierwotnej dacie upływu terminu na wykonanie danego Etapu wynikającej z
[Harmonogramu Realizacji],
1.4. wartość zwracanych kosztów ustalona zgodnie z zasadami wskazanymi powyżej
będzie uwzględniała również wszelkie dokonane wcześniej na rzecz Wykonawcy
wypłaty, w tym związane między innymi z odbiorami cząstkowymi w ramach danego
Etapu,
1.5. zwrot tak ustalonej wysokości kosztów nastąpi na podstawie ___________, która
wystawiona zostanie przez Wykonawcę w terminie ____ dni od dnia podpisania
dokumentu zmiany Umowy z terminem płatności wynoszącym ____ dni.
1.6. celem uniknięcia wątpliwości Strony uzgadniają, że uprawnienie Wykonawcy do
uzyskania zwrotu wartości kosztów, o których mowa niniejszym pkt. 1, wyczerpuje
wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu ponoszonych przez Wykonawcę
dodatkowych kosztów finansowania wykonywania Zamówienia wynikających ze
ziszczenia się przesłanki zmiany Umowy, o której mowa w pkt. 24.1.1 (a) Umowy w
zakresie dotyczącym braku wyłączeń, w tym w zakresie roszczeń odszkodowawczych,
jak i roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia. Wykonawca nie jest w szczególności
uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wartość dodatkowych
kosztów finansowania Zamówienia zwracanych na zasadach określonych w
niniejszym pkt. 1.

