
Nr zamówienia ZP.271.1.2018 

 

   

Wprowadza się zmiany do protokołu z sesji otwarcia ofert w dniu 18 

stycznia 2018 r. o godz. 10:15 w pokoju nr2 w siedzibie spółki CENTROKOM 

Sp. z o.o. przy ul. Goniądzkiej 58 w Suchowoli. 

Dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie 

zapytania ofertowego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP na: „Przebudowa i 

rozbudowa oczyszczalni ścieków Suchowoli” 

 

W wyniku omyłki zamieszczono treść o brzmieniu: Płatność z tytułu wykonania 

zamówienia określonego umową, realizowana będzie fakturą końcową. 

Zamawiający ma obowiązek zapłaty za fakturę w terminie 30 dni licząc od daty 

jej doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi. 

 

Zastępuje się treścią: 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, 

 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. 

 

 

 


