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dot.: przetargu nieograniczonego na „Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji istniejącej 
Ciepłowni Miejskiej poprzez budowę układu wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem 
OZE (biomasa)”. 
 

WYJAŚNIENIE XV 
 
 
Pytanie 179 
Ze względu na sytuację dynamicznych zmian kursów Euro na rynku, prosimy o 
umożliwienie zmiany sposobu rozliczania głównych urządzeń Dostawy w Euro.   
Odpowiedź 179 
W związku z zapytaniem Oferenta zmianie ulega treść § 8 w Załączniku nr 7 do SIWZ.   
 Zamawiający zmienia treść pkt. 1, 10, 13 w § 8  w Załączniku nr 7 do SIWZ na 
następującą:   

§ 8 
Wynagrodzenie i płatności 

 
1. Za wykonanie umowy Część I, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: 

........................... zł (słownie złotych: …..........................) obejmującej podatek VAT w kwocie   

............................ zł (słownie złotych: ………………………………….), zgodnie z treścią oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem , że wartości poz. 7.1. – 
„Dostawa zespołu kotła parowego” oraz poz. 7.3 – „Dostawa turbogeneratora parowego” 
podane przez Wykonawcę w  Załącznika nr 2 do Umowy tj. Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowego w złotych polskich [PLN], na potrzeby rozliczeń z Wykonawcą, zostały 
przeliczone na równowartość w euro [€] według średniego kursu Narodowego Banku 
Polskiego z dnia wyznaczonego terminu składania ofert, który wynosił - ……….. 
EUR/PLN. I w związku z tym, wartość netto pozycji 7.1 wyrażona w euro wynosi 
…………………………………….zaś wartość netto pozycji 7.3 wyrażona w euro wynosi 
…………………………………….  
 

10. Faktury częściowe, w wysokości 90% należnego wynagrodzenia, Wykonawca będzie 
przedkładać Zamawiającemu za wykonane etapy i odebrane prace, zgodnie z 
Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, w ustalonych w harmonogramie terminach, z 
uwzględnieniem postanowień ust.8, lecz nie później niż 7 dni od daty odbioru 
częściowego. Po wykonaniu i odbiorze przez Zamawiającego  pozycji 7.1 – „Dostawa 
zespołu kotła parowego” oraz poz. 7.3 – „Dostawa turbogeneratora parowego” z 
Załącznika nr 2 do Umowy, Wykonawca wystawi Zamawiającemu faktury w euro [€] w 



 
wysokości, o których mowa w ustępie 1. Do wartości netto doliczony zostanie podatek 
VAT w ustawowej wysokości. Zamawiający dokona zapłaty kwoty netto dwóch wyżej 
wymienionych faktur w  euro [€] a podatku VAT w PLN. Wszystkie pozostałe płatności i 
rozliczenia wynikające z Umowy Część I dokonywane będą w PLN. 
 

13. Faktury częściowe i końcowa wystawione przez Wykonawcę za wykonane i odebrane 
roboty będą realizowane w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania, przelewem na 
rachunek bankowy Wykonawcy dla płatności w PLN nr …............................................., dla 
płatności w EUR nr………………………………… Za datę zapłaty faktury uważa się datę 
obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

 
 
 


