
Suchowola, 03.01.2018 r. 
 

CENTROKOM Sp. z o.o.  

ul. Goniądzka 58 
16 – 150 Suchowola 

 
Wykonawcy 

 (uczestnicy postępowania) 
 

 
W nawiązaniu do zapytania ofertowego prowadzonego pod nazwą „Przebudowa i 

rozbudowa oczyszczalni ścieków w Suchowoli” przez Centrokom Sp. z o.o. informuję, że w 
przedmiotowym postępowaniu Zamawiający uzupełnia pliki składające się na treść Zał. nr 1 
do SIWZ o posiadane przedmiary (Przedmiar budowlany,przedmiar elektryczny,przedmiar 
technologiczny……………).  

Jednocześnie Zamawiający, firma Centrokom Sp. z o.o. informuje iż załączone 
przedmiary stanowią jedynie materiał pomocniczy dla wykonawców i nie determinują 
zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia 
obrazują jedynie skalę roboty budowlanej i mają pomóc wykonawcom w oszacowaniu 
kosztów inwestycji. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w formule ryczałtowej. 

Wobec powyższego postanowienia Istotnych postanowień przyszłej umowy 
stanowiące załącznik nr 2 do zapytania w zakresie § 10 oraz 11 uzyskuje nowe brzmienie jn: 

 

„(…) 
WYNAGRODZENIE. ZASADY PŁATNOŚCI 

 
§ 10 

1. Strony ustalają, że zgodnie z warunkami przetargu obowiązującą formą wynagrodzenia za 
wykonane roboty będzie wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie zgodnej ze złożoną ofertą, 
tj ........................................ zł brutto (słownie złotych:........................................................), 

2. Wykonawca określając wynagrodzenie ryczałtowe oświadcza, że na etapie 
przygotowywania oferty zapoznał się z dokumentacją projektową i STWiOR, terenem i 
obiektem budowy i wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia 
obejmującego całość niezbędnych prac związanych z wykonaniem przedmiotu 
zamówienia. 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia 
wynikające wprost z dokumentacji w części opisowej i rysunkowej. 

4. Wykonawcy nie przysługuje dopłata do uzgodnionego wynagrodzenia z tytułu realizacji 
robót. 

 
§ 11 

1. Rozliczenie wykonanych robót będzie dokonywane po odebraniu tych robót przez 
Zamawiającego, przy czym Strony ustalają następujące formy rozliczenia za wykonane 
roboty: 



1) kwartalne faktury przejściowe: 

a) wystawiane w oparciu o szczegółowe protokoły odbioru, potwierdzone przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego, jako uznany procent zaawansowania prac w 
stosunku do ich wartości zawartej w harmonogramie rzeczowo-finansowym, 

b) faktury przejściowe będą płatne w ciągu 21 dni od daty doręczenia faktury 
Zamawiającemu wraz z protokołami, o których mowa wyżej oraz z kserokopiami 
opłaconych faktur (potwierdzonych za zgodność z oryginałem) podwykonawców 
dotyczących zafakturowanych przez Wykonawcę robót lub oświadczeniami o 
niezaleganiu z płatnościami pomiędzy nimi,1  

c) strony umowy ustalają, że pierwsza faktura zostanie wystawiona przez 
wykonawcę nie wcześniej niż 6 m-cy od daty wszczęcia prac objętych umową,  

2) faktura końcowa: 

a) wystawiona po wykonaniu wszystkich prac objętych umową i złożeniu przez 
Wykonawcę oświadczenia, że rozliczył wszystkie wykonane prace i jest to 
faktura ostateczna, 

b) Wykonawca załączy końcowe oświadczenia podwykonawców potwierdzające, iż 
nie wnoszą oni roszczeń do wzajemnych rozliczeń finansowych wynikających z 
zawartych umów,2 

c) podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru wykonania 
robót będących przedmiotem zamówienia z kompletem dokumentów i 
dokumentacji powykonawczej, w tym oświadczeń, o których mowa wyżej, 
umożliwiających złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy i wniosku o 
udzielenie pozwolenia na użytkowanie,  

d) faktura końcowa zostanie opłacona w ciągu 21 dni po spełnieniu wymogów 
określonych w lit. a-c. 

2. Wykonawca zobowiązuje się, w ramach niniejszej umowy, do uzupełnienia lub usunięcia 
stwierdzonych przez organ uprawniony do wydania decyzji pozwolenia na użytkowanie 
niezgodności dokumentacji powykonawczej, o której mowa w ust. l pkt 2 lit.c. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia przy udziale branżowych inspektorów 
nadzoru inwestorskiego (oddzielnie lub razem) tzw. „Przeglądu przedodbiorowego 
przedmiotu umowy" celem określenia ewentualnych usterek lub wad do usunięcia. 
Przegląd przedodbiorowy może być połączony ze wstępnym rozruchem urządzeń lub 
instalacji. 

4. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady lub usterki, 
Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady bądź usterki nadają się do usunięcia - Zamawiający wyznacza termin na 
usunięcie wad lub usterek z potwierdzeniem ich usunięcia w formie protokołu 
odrębnego, 

2) jeżeli wady bądź usterki nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie 
                                                 
1 Zaznaczony fragment postanowienia zostanie wprowadzony do umowy w przypadku gdy Wykonawca w 

dołączonym do oferty oświadczeniu wskaże zakres prac objętych zamówieniem, które zamierza powierzyć do 
wykonania podwykonawcom  

2 Zaznaczony fragment postanowienia zostanie wprowadzony do umowy w przypadku gdy Wykonawca w 
dołączonym do oferty oświadczeniu wskaże zakres prac objętych zamówieniem, które zamierza powierzyć do 
wykonania podwykonawcom 



przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiający będzie żądać 
ponownego wykonania wadliwego elementu i doprowadzenia obiektu do stanu 
umożliwiającego jego użytkowanie, 

3) w przypadku, gdy przedmiot umowy będzie posiadał wady trwałe, pozwalające 
jednak na użytkowanie go zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający obniży 
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 
estetycznej lub technicznej. 

5. W przypadku dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy z usterkami  
potwierdzenie ich usunięcia w formie protokołu spisanego przy udziale branżowego 
inspektora nadzoru inwestorskiego jest warunkiem zwolnienia części wynagrodzenia za 
przedmiot umowy, jeżeli wstrzymanie to nastąpiło w wyniku postanowień zawartych w 
protokole odbioru końcowego robót. 

(…)” 
 


