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ZMIANY I UZUPEŁNIENIA 

 
Dotyczy: postępowania pn.: „Budowa układu kogeneracyjnego produkującego energię elektryczną i cieplną przy 

ul. 11 Listopada 7 w Skarżysku-Kamiennej” (numer postępowania: CELSIUM SERWIS-03/2019/KS) 

 

I. Zmienia się treść punktu 7.3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

Dotychczasowy zapis: 
7.3 Zamawiający zastrzega sobie płatność za realizację zadania w następujący sposób: 

7.3.1. Pierwsza faktura częściowa na kwotę 2% wartości całkowitej zadania wystawiona po wykonaniu  
i protokolarnym odbiorze przez Zamawiającego wszystkich projektów budowlanych 
i wykonawczych. 

7.3.2. Druga faktura częściowa na kwotę 68% wartości całkowitej zadania wystawiona po dostarczeniu na 
budowę: wszystkich podzespołów wchodzących w skład układu kogeneracyjnego, kotła gazowego 
oraz wszystkich rozdzielnic i transformatorów elektrycznych. 

7.3.3. Trzecia faktura, będąca fakturą końcową, na kwotę 30% wartości całkowitej zadania wystawiona, po 
zakończeniu i protokolarnym odbiorze końcowym wszystkich prac oraz uzyskaniu pozwolenia na 
użytkowanie obiektu.  

Zmiana na: 

7.3 Zamawiający zastrzega sobie płatność za realizację zadania na podstawie faktur VAT częściowych i faktury 
VAT końcowej w następujący sposób:  
7.3.1. Pierwsza płatność częściowa na kwotę 2% wartości całkowitej zadania zostanie zrealizowana po 

wykonaniu i protokolarnym odbiorze przez Zamawiającego wszystkich projektów budowlanych  
i wykonawczych. 

7.3.2. Kolejne płatności, na postawie faktur częściowych, do łącznej kwoty 68% wartości całkowitej zadania 
zostaną zrealizowane po zatwierdzeniu przez Zamawiającego zakresu i wartości wykonanych robót 
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym określonym w par. 6 ust. 3.6 Umowy. Przy czym 
wartość faktur częściowych nie może przekraczać 5 000 000, 00 zł netto (słownie: pięć milionów 
złotych) plus obowiązujący podatek VAT w ciągu miesiąca. 

7.3.3. Płatność końcowa, będąca fakturą końcową, na kwotę 30% wartości całkowitej zadania wystawiona, 
po zakończeniu i protokolarnym odbiorze końcowym wszystkich prac oraz uzyskaniu pozwolenia na 
użytkowanie obiektu. 
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II. Zmienia się treść § 12 ust. 3 Umowy: 

Dotychczasowy zapis: 

3. Zamawiający zastrzega sobie płatność za realizację zadania w następujący sposób: 
3.1. Pierwsza faktura częściowa na kwotę 2% wartości całkowitej zadania wystawiona po wykonaniu  

i protokolarnym odbiorze przez Zamawiającego wszystkich projektów budowlanych i wykonawczych. 
3.2. Druga faktura częściowa na kwotę 68% wartości całkowitej zadania wystawiona po dostarczeniu na 

budowę: wszystkich podzespołów wchodzących w skład układu kogeneracyjnego, kotła gazowego oraz 
wszystkich rozdzielnic i transformatorów elektrycznych. 

3.3. Trzecia faktura, będąca fakturą końcową, na kwotę 30% wartości całkowitej zadania, wystawiona po 
zakończeniu i protokolarnym odbiorze końcowym wszystkich prac oraz uzyskaniu pozwolenia na 
użytkowanie obiektu.  
 

Zmiana na: 

3. Zamawiający zastrzega sobie płatność za realizację zadania na podstawie faktur VAT częściowych i faktury 
VAT końcowej w następujący sposób:  
3.1. Pierwsza płatność częściowa na kwotę 2% wartości całkowitej zadania zostanie zrealizowana po 

wykonaniu i protokolarnym odbiorze przez Zamawiającego wszystkich projektów budowlanych  
i wykonawczych. 

3.2. Kolejne płatności, na postawie faktur częściowych, do łącznej kwoty 68% wartości całkowitej zadania 
zostaną zrealizowane po zatwierdzeniu przez Zamawiającego zakresu i wartości wykonanych robót 
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym określonym w par. 6 ust. 3.6 Umowy. Przy czym 
wartość faktur częściowych nie może przekraczać 5 000 000, 00 zł netto (słownie: pięć milionów złotych) 
plus obowiązujący podatek VAT w ciągu miesiąca. 

3.3. Płatność końcowa, będąca fakturą końcową, na kwotę 30% wartości całkowitej zadania wystawiona, po 
zakończeniu i protokolarnym odbiorze końcowym wszystkich prac oraz uzyskaniu pozwolenia na 
użytkowanie obiektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


