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Uwagi do Ogłoszenia o przetargu nr EMUNEW/PP/5.1/2017 

dla postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę wyposażenia do realizacji 

przedsięwzięcia pod nazwą: „Instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych”, 

w ramach projektu „Proekologiczna instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych 

modyfikowanych nanostrukturami z polimerów odpadowych”, które jest 

współfinansowane ze środków Komisji Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego 

LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

 

Przedmiotowe układ do produkcji nanowłókien dla węzłów: Węzeł produkcji asfaltu 

zmodyfikowanego; Węzeł upłynniania i modyfikacji polimerów odpadowych; Węzeł 

produkcji i magazynowania nanowłókien; Węzeł produkcji modyfikowanych emulsji 

asfaltowych.  

 

UWAGI 

Informujemy, iż został zmieniony zapis w dokumentach przetargu 
nr EMUNEW/PP/5.1/2017 

 

 Dokument Ogłoszenie o przetargu 

1. XXI Wykaz załączników, strona 24:  

Pierwotny zapis 

Załącznik nr 4 – Opis przedmiotu Zamówienia – Zbiorniki;  

Zapis po zmianie: 

Załącznik nr 4 – Opis przedmiotu Zamówienia – Produkcja nanowłókien;  

 

 

 Dokument Załącznik 2 – Umowa dostawy 

1. PRZEDMIOT UMOWY § 1. strona 3:  
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Pierwotny zapis 

Zgodnie z załączoną specyfikacją zbiorników Załącznik nr 4 - Opis przedmiotu Zamówienia – 

Zbiorniki;  

Zapis po zmianie: 

Zgodnie z załączoną specyfikacją Załącznik nr 4 - Opis przedmiotu Zamówienia – Produkcja 

nanowłókien; 

 

2. WYNAGRODZENIE § 6. strona 5: 

Pierwotny zapis 

1. Cena za prawidłowo zrealizowany Przedmiot Umowy przez Wykonawcę ma charakter 

zryczałtowany, wynosi ____________________ zł netto (słownie: 

_____________________) i zostanie zapłacona przez Wnioskodawcę w terminie 30 

dni od dnia dostarczenia faktury z ważnym protokołem odbioru. Płatności będą 

realizowane według zasad określonych w niniejszym punkcie: 

 

Zapis po zmianie: 

1. Cena za prawidłowo zrealizowany Przedmiot Umowy przez Wykonawcę ma charakter 

zryczałtowany, wynosi ____________________ zł netto (słownie: 

_____________________) i zostanie zapłacona przez Zamawiającego w terminie 30 

dni od dnia dostarczenia faktury z ważnym protokołem odbioru. Płatności będą 

realizowane według zasad określonych w niniejszym punkcie: 

 

 


