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WSZYSCY WYKONAWCY STRONA INTERNETOWA 
 
 

DOTYCZY: POSTĘPOWANIA NR WD/B/210309/1 NA: ZAGOSPODAROWANIE RONDA IM. JANA PAWŁA II 
W MIEJSCOWOŚCI KALETY-DRUTARNIA ORAZ „ZIELONE RONDA”: RONDO NA SKRZYŻOWANIU Z UL. 
KOZIEGŁOWSKĄ I RONDO NA SKRZYŻOWANIU Z UL. DWORCOWĄ W MIEJSCOWOŚCI WOŹNIKI W 
CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 789. 

 
Zamawiający, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach informuje, że dokonuje zmiany 

treści Zaproszenia do składania ofert w postępowaniu jw. tj. koryguje treść § 4 Umowy, który 
otrzymuje nowe, obowiązujące brzmienie: 

„§ 4 
1. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie umowne za rzeczywiście wykonany 

zakres prac do kwoty: (netto) ……………………. zł, powiększonej o podatek VAT, tj.: (brutto) 
…………………… zł (słownie: ………………………………. i …………………./100).  
Wynagrodzenie Wykonawcy będzie obliczane, fakturowane i płatne w złotych polskich.  
Powyższe wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy znajdujące się na „białej liście”: 
Numer rachunku:  …………………………………………………. 
Płatność zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową. 
Powyższe wynagrodzenie zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania 
przedmiotu Umowy. 

2. Realizacja przedmiotu Umowy podzielona jest na dwa etapy, co uregulowano szczegółowo w p. III Opisu 
Przedmiotu Zamówienia.  

3. Wycena, rozliczenie i odbiór Etapu I i Etapu II będzie realizowana zgodnie z p. III-V Opisu Przedmiotu 
Zamówienia. 

4. Dopuszcza się możliwość fakturowania częściowego za wykonane i odebrane części przedmiotu 
zamówienia.  

5. Podstawą do wystawienia faktury częściowej lub końcowej jest zestawienie rzeczywiście wykonanego 
zakresu prac i protokół odbioru podpisany przez Przedstawiciela ze strony Zamawiającego. Pod pojęciem 
faktury rozumie się fakturę VAT jak i rachunek. 

6. Zamawiający zapłaci fakturę częściową lub końcową przelewem, w terminie do 30 dni, licząc od daty 
jej otrzymania wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 5. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień 
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. Wykonawca oświadcza, że: 
a) spełnia wszelkie wymagane przepisami prawa przesłanki, w tym posiada odpowiednie dokumenty 

uprawniające go wykonania przedmiotu Umowy (o ile wymagają tego przepisy prawa), 
b) posiada odpowiednie doświadczenie, wiedzę i strukturę organizacyjną oraz inne środki, potrzebne do 

rzetelnej i pełnej realizacji przedmiotu Umowy.  
8. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) realizacji przedmiot zamówienia z należytą starannością, w sposób zgodny z przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej, a także zgodnie z postanowieniami złożonej Oferty; Wykonawca będzie 
wykonywał obowiązki określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia, 

b) informowania Zamawiającego o wszelkich czynnikach mogących negatywnie wpłynąć na realizację 
przedmiotu Umowy, w szczególności na terminową bądź prawidłową realizację przedmiotu Umowy, 
niezwłocznie po ich wystąpieniu, 

c) udzielania każdorazowo, na żądanie Zamawiającego, pełnej informacji na temat stanu realizacji 
przedmiotu Umowy; Zamawiający ma prawo do oceny i kontroli realizacji przedmiotu Umowy na 
każdym etapie; w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń związanych z wykonaniem 
przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowiązek skorygowania sposobu realizacji przedmiotu Umowy 
bądź odniesienia się do wniesionych zastrzeżeń w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego od 
ich zgłoszenia, 

d) zachowania w tajemnicy treści przekazanych mu dokumentów oraz informacji uzyskanych w związku 
z realizacją przedmiotu Umowy, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym 
przepisami szczególnymi w zakresie działalności gospodarczej.  

9. Faktury wystawiane na rzecz Zamawiającego jako nabywcy tych faktur winny być wystawione (wg 
jednego z poniższych wariantów) na: 
Wariant I 
Województwo Śląskie 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach 
ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice 
NIP 954-277-00-64 
Wariant II 
Nabywca: Województwo Śląskie  
ul. Juliusza Ligonia 46, 40-037 Katowice 



 

 
NIP 954-277-00-64 
Odbiorca: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach 
ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice 

10. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji z jakichkolwiek tytułów. 
11. Zamawiający będzie stosował mechanizm podzielonej płatności (split payment), o którym mowa 

w ustawie o podatku od towarów i usług. 
12. Faktury VAT należy przesłać na adres: ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, a w przypadku e-faktury 

przesłanej za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania przy pomocy poniższych danych:  
Rodzaj adresu PEF / Typ numeru PEPPOL: NIP, 
Numer adresu PEF / Numer PEPPOL: 9542295953  
Wykonawca jest zobligowany wpisać numer umowy na e-fakturze.”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otrzymują:  
Adresat / www.zdw.katowice.pl 

http://www.zdw.katowice.pl/
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