
 
Oznaczenie sprawy: ZA.271.15.2020                                          ZAŁĄCZNIK NR 13 do SIWZ 

Załącznik nr 5 do umowy 

Harmonogram terminowo- rzeczowo-finansowy robót - wzór 
 

dla zadania "Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o powietrzną pompę ciepła wraz z instalacją paneli 
fotowoltaicznych w trzech budynkach mieszkalnych zlokalizowanych w Gliwicach przy ulicach Sopockiej 2, Portowej 23-25 

oraz Portowej 27-29" 

Część nr 1: "Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o powietrzną pompę ciepła wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych 
w budynku mieszkalnym zlokalizowanym w Gliwicach przy ulicy Sopockiej 2" 1), 

Część nr 2: "Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o powietrzną pompę ciepła wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych 
w dwóch budynkach mieszkalnych zlokalizowanych w Gliwicach przy ulicy  Portowej 23-25 oraz Portowej 27-29" 1) 

 
 

………………………………………………..           ……………………………………………………                                            
Pieczęć firmowa                                                                                      Data 

LP. Zakres robót 

Całkowita 
wartość 
robót 

[zł brutto] 

Wartość robót przewidzianych do realizacji w danym miesiącu (zł brutto) 

I miesiąc II miesiąc III miesiąc IV miesiąc V miesiąc VI miesiąc 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania  
w budynkach i mieszkaniach 

       

2 
Montaż pomp ciepła powietrznych dla 
ogrzewania budynków 

       

3 Montaż paneli fotowoltaicznych        

4 Wykonanie robót elektrycznych        



 
5 Wykonanie robót budowlanych towarzyszących        

6 
Wykonanie ogrodzenia z siatki wokół paneli 
fotowoltaicznych 

       

7 Razem brutto        

8 Kwota narastająco        

9 Fakturowanie        

 

 

 

                     ….………...............................                                    ............................................ 

        Zamawiający                                                  Wykonawca 

 
 
UWAGA: 

1. Wykonawca będzie składał Zamawiającemu faktury częściowe nie częściej niż 1 raz w miesiącu. 

2. Zakres rzeczowy i finansowy zgłaszany do odbioru częściowego, stanowiącego podstawę dla wystawienia faktury częściowej, winien być zbieżny z zakresem 
rzeczowym i finansowym  wskazanym dla danej płatności częściowej w harmonogramie. W przypadku braku takiej zgodności inspektor nadzoru jest uprawniony 
do odmowy podpisania protokołu odbioru częściowego. 

3. Rozliczenia częściowe, realizowane po wykonaniu każdego elementu rozliczeniowego robót określonego w harmonogramie terminowo- rzeczowo- 
finansowym, dokonywane będą na podstawie protokołu odbioru częściowego robót budowlanych do wysokości 90% wynagrodzenia umownego. 

 

1) zapisy zostaną dostosowane na etapie przygotowań do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą. 

 


