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ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ 
 

dotyczy: przetargu nieograniczonego ZUK-3/ZP/2015 na realizację zadania pn: 

Przebudowa instalacji odpylania kotła OR 10 nr1 w kotłowni  

ZUK ENERGOKOM Sp. z o.o. w Rakszawie 
 

Niniejszym Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

  
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:   
 

1. Rozdział III. WZÓR UMOWY     
  
W SIWZ jest:  

 

§ 11 

1. Należność Wykonawcy za wykonane roboty będzie rozliczona jednorazowo fakturą końcową  za 

wykonanie całości przedmiotu umowy w terminie wynikającym z niniejszej umowy. 

2. Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowić będzie protokół odbioru przyjęty i 

podpisany przez Zamawiającego. 

3. Faktura końcowa za wykonanie przedmiotu umowy będzie zrealizowana w terminie do 30 dni od 

daty jej dostarczenia do Zamawiającego – przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr 

.............................................................................................................................................................. 

 

 

W SIWZ powinno być:  

 

§ 11 

1. Należność Wykonawcy za wykonane roboty będzie rozliczona w następujący sposób: 

- 50% wynagrodzenia umownego płatne po przyjęciu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego 

protokołu odbioru i uruchomieniu instalacji – w terminie 30 dni od dnia złożenia u 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

       - 50% wynagrodzenia umownego płatne po dokonaniu pomiarów gwarancyjnych i zatwierdzeniu 

przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego instalacji – w terminie 30 dni od dnia 

złożenia u Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

2. Podstawę do wystawienia faktur stanowić będą protokoły odbioru przyjęte i podpisane przez 

Zamawiającego. 

3. Faktury za wykonanie przedmiotu umowy będą realizowane w terminie do 30 dni od daty ich 

dostarczenia do Zamawiającego – przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr 

.............................................................................................................................................................. 

  



 

 

2. Rozdział III. WZÓR UMOWY     
  

W SIWZ jest:  
 

§ 13 

1. Strony ustalają, że będą stosowane dwa rodzaje odbiorów: 

a) odbiory robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu, 

b) odbiór końcowy po bezusterkowym zrealizowaniu przedmiotu umowy. 

 

 

W SIWZ powinno być: 

 

§ 13 

1. Strony ustalają, że będą stosowane odbiory: 

a) odbiory robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu, 

b) odbiór po montażu i uruchomieniu kompletnej instalacji odpylania 

c) odbiór końcowy po bezusterkowym zrealizowaniu przedmiotu umowy i wykonaniu pomiarów 

gwarancyjnych potwierdzających uzyskanie gwarantowanych przez Wykonawcę parametrów 

instalacji. 

 

 

 

 
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

 

 

PREZEZ  ZARZĄDU 

Bogusław Werfel 

 


