
 

 

Zgodnie z Rozdziałem V ust. 6 Regulaminu udzielania zamówień Zamawiający dokonuje zmian 
Załącznika nr 3 do SWZ – Wzoru umowy w następującym zakresie: 
 

1. § 3 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: 

2. Zamawiający dopuszcza rozliczenie w formie etapowania w 3 transzach: 
a) pierwsza płatność (5%) po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, 
b) druga płatność (65%) po rozruchu próbnym i potwierdzeniu osiągnięcia wymaganych 
parametrów mocy, 
c) trzecia płatność (30%) po odbiorze końcowym. 

 

2. § 4. otrzymuje nowe brzmienie: 

1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbiorów stosownym pismem lub w formie 

dokumentowej przesłanej za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres […] w  terminie 5 dni 

roboczych przed terminem zakończenia prac. Pierwszy odbiór uwzględniać będzie rozruch próbny 

i jego celem będzie potwierdzenie osiągnięcia wymaganych parametrów mocy. Drugi odbiór 

(końcowy) ma na celu potwierdzenie wykonania przedmiotu Umowy.  

2. Zamawiający przystąpi do odbioru w terminie 7 dni od daty wpływu zgłoszenia gotowości 

odbioru. O terminie odbioru Zamawiający poinformuje Wykonawcę nie później niż na 2 dni przed 

datą odbioru. 

3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego 

komplet dokumentów wymaganych przepisami (a w szczególności: deklaracje zgodności, 

certyfikaty, atesty, dokumentacje powykonawczą itp.). 

4. Za datę odbioru uważać się będzie datę sporządzenia i obustronnego podpisania  protokołu 

odbioru bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego,  

5. Do protokołu odbioru dołączona będzie lista ewentualnych wad i usterek wraz z terminem ich 

usunięcia nie dłuższym niż 14 dni.  

6. Po bezskutecznym upływie końcowego terminu zakończenia realizacji prac będących 

Przedmiotem umowy na skutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, Zamawiający 

będzie miał prawo powierzyć wykonanie prac objętych Przedmiotem umowy innemu 

wybranemu przez siebie podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, za uprzednim wezwaniem 

Wykonawcy w dodatkowym terminie 14 dni do zakończenia prac i przystąpienia do odbioru 

końcowego.  

7. Powyższy obowiązek wezwania nie wyłącza prawa Zamawiającego do naliczenia kar umownych 

określonych umową. 

8. Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy poniesione z tego 

tytułu koszty wykonania zastępczego.  

9. Odbiór końcowy, zakończony podpisaniem końcowym Protokołem Odbioru Robót, dokonany 
zostanie z równorzędnym przekazaniem Przedmiotu umowy do eksploatacji Zamawiającemu. 

 

3. § 5. otrzymuje nowe brzmienie: 

1. Zapłata wynagrodzenia za prawidłowe wykonanie Przedmiotu umowy nastąpi: 

5% wynagrodzenia po potwierdzeniu prawomocności decyzji w przedmiocie pozwolenia na 

budowę; 
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b)  65% wynagrodzenia po rozruchu próbnym i potwierdzeniu w ramach protokołu odbioru 

osiągnięcia wymaganych parametrów mocy, 

c)  30% po odbiorze końcowym  potwierdzającym zakończenie zrealizowanych prac oraz uzyskaniu 

prawa do użytkowania. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty w terminie 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo 

wystawionej faktury. W zakresie płatności o których mowa w ust. 1 lit. b) i c) Wykonawca, w 

celach dowodowych, dołączy do faktury kopię protokołu odbioru, podpisanego obustronnie, bez 

zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. 

3. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

4. W sytuacji, gdy termin płatności przypadnie w sobotę lub dni ustawowo wolne od pracy, termin 
płatności ulega przedłużeniu do następnego dnia roboczego następującego po tym dniu. 
 

4. § 8 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie: 

3. W przypadku niedotrzymania wartości gwarantowanych, Wykonawca zobowiązany jest do 
zapłaty odszkodowania na rzecz Zamawiającego za niedotrzymanie poniżej wartości gwarantowanej 
sprawności całkowitej odszkodowanie w wysokości 4500 zł za każdy 0,1% sprawności, poniżej 
wartości gwarantowanej (niezależnie od prawa do odstąpienia od Umowy). 
 
 

5. W § 11 ust. 1 dodaje się podpunkt f. o następującym brzmieniu: 

f. w przypadku niedotrzymania wartości gwarantowanych. 

Zamawiający załącza zmieniony Załącznik nr 3 do SWZ – Wzór umowy. 


