
 

 

   
   ELEKTROCIEPŁOWNIA PIOTRKÓW TRYBUNALSKI sp. z o.o.
   ul. Rolnicza 75
   97-300 Piotrków Trybunalski
   sekreteriat@ec-piotrkow.pl

                                                                                 Załącznik nr 1 
do Umowy Nr ………………………………  

                         Harmonogram rzeczowo-finansowy                    

1) Nazwa zadania: „Budowa dwóch gazowych źródeł  ciepła zlokalizowanych w   
Piotrkowie Trybunalskim  przy ul. Orlej 11  ( ciepłownia C-1) i ul. Rolniczej 75            
( ciepłownia C-2)”

2) Umowa nr:  ………………………………

 Tabela nr 1 Harmonogram rzeczowo – finansowy dla Ciepłowni C1

Poz.
Zakres prac związanych z

realizacją przedmiotu  Umowy

Płatność [%]
wynagrodzenia
umownego dla
Ciepłowni C-1

zgodnie 
z § 4 ust. 1.1

umowy

Warunki wymagane  do
obustronnego podpisania

Protokołu Finansowego dla danej
pozycji.

1

Wykonanie  budynku kotłowni
gazowej w stanie surowym

umożliwiającym wprowadzenie
kotłów i urządzeń stacji

uzdatniania wody

10

Podstawą do podpisania Protokołu
Finansowego jest obustronne
podpisanie Protokołu Odbioru

Częściowego branżowego obiektu
kotłowni gazowej dla części

budowlanej.
Zakończenie budowy budynku

kotłowni gazowej w stanie surowym
rozumiane jest jako wykonanie
kompletu fundamentów, ścian

zewnętrznych i ściany oddzielającej
halę kotłów od pozostałych części

budynku   oraz dachu.
Płatność zrealizowana zostanie
zgodnie z zapisami § 5 Umowy

2

Wykonanie przyłączy wodno-
kanalizacyjnych wraz z

przyłączeniem ich do istniejących
sieci

5

Podstawą do podpisania Protokołu
Finansowego jest obustronne
podpisanie Protokołu Odbioru

Częściowego branżowego obiektu
kotłowni gazowej dla części

dotyczących przyłączy wod-kan.
Płatność zrealizowana zostanie
zgodnie z zapisami § 5 Umowy
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3

Wykonanie przyłącza gazowego
od stacji pomiarowej PSG do

budynku kotłowni
5

Podstawą do podpisania Protokołu
Finansowego jest obustronne
podpisanie Protokołu Odbioru

Częściowego branżowego obiektu
kotłowni gazowej dla części

dotyczącej przyłącza gazowego
Płatność zrealizowana zostanie
zgodnie z zapisami § 5 Umowy

4

Dostawa na plac budowy kotłów
wodnych gazowych wraz z

ekonomizerami i montaż ich na
fundamencie

25

Podstawą do podpisania Protokołu
Finansowego jest obustronne
podpisanie Protokołu Odbioru

Częściowego branżowego obiektu
kotłowni gazowej dla części

dotyczącej instalacji technologicznej
w zakresie montażu kotłów.

Płatność zrealizowana zostanie
zgodnie z zapisami § 5 Umowy

5
Budowa fundamentu komina

wraz z jego dostawą i  montażem
10

Podstawą do podpisania Protokołu
Finansowego jest obustronne
podpisanie Protokołu Odbioru

Częściowego branżowego obiektu
kotłowni gazowej dla części
budowlanej i technologicznej

komina.
Płatność zrealizowana zostanie
zgodnie z zapisami § 5 Umowy

6
Dostawa i montaż stacji

uzdatniania wody
10

Podstawą do podpisania Protokołu
Finansowego jest obustronne
podpisanie Protokołu Odbioru

Częściowego branżowego obiektu
kotłowni gazowej dla części

dotyczącej instalacji technologicznej
w zakresie montażu stacji

uzdatniania wody.
Płatność zrealizowana zostanie
zgodnie z zapisami § 5 Umowy

7

Wykonanie przyłączy
ciepłowniczych pomiędzy

kotłownią gazową a   miejską
siecią ciepłowniczą

5

Podstawą do podpisania Protokołu
Finansowego jest obustronne
podpisanie Protokołu Odbioru

Częściowego branżowego obiektu
kotłowni gazowej dla części

dotyczących przyłączy
ciepłowniczych.

Płatność zrealizowana zostanie
zgodnie z zapisami § 5 Umowy
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8

Zakończenie budowy kompletnej
instalacji technologicznej
kotłowni gazowej wraz z

instalacjami elektrycznymi i
AKPiA

10

Podstawą do podpisania Protokołu
Finansowego jest obustronne
podpisanie Protokołu Odbioru

Częściowego branżowego obiektu
kotłowni gazowej dla części

dotyczącej instalacji technologicznej
w zakresie montażu pomp,

ekonomizerów, kanałow
wentylacyjnych, armatury,

rurociągów, izolacji oraz instalacji
elektrycznych i AKPiA.

Płatność zrealizowana zostanie
zgodnie z zapisami § 5 Umowy

9

Zakończenie budowy budynku
kotłowni gazowej  w tym

wszystkich instalacji
wewnętrznych wraz z

zagospodarowaniem terenu

5

Podstawą do podpisania Protokołu
Finansowego jest obustronne
podpisanie Protokołu Odbioru

Częściowego branżowego obiektu
kotłowni gazowej dla części

budowlanej, sanitarnej i drogowej.
Płatność zrealizowana zostanie
zgodnie z zapisami § 5 Umowy

10

Zakończenie wszystkich Prac
związanych z budową gazowej

kotłowni ( objętych umową),
uruchomienie kotłów i

przekazanie kotłowni do
eksploatacji

15

Podstawą do podpisania Protokołu
Finansowego jest obustronne
podpisanie Protokołu komisji

odbioru technicznego i przekazanie
do eksploatacji zadania

inwestycyjnego objętego umową.
Płatność zrealizowana zostanie
zgodnie z zapisami § 5 Umowy
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Tabela nr 2 Harmonogram rzeczowo – finansowy dla Ciepłowni C2

Poz.
Zakres prac związanych z

realizacją przedmiotu  Umowy

Płatność [%]
wynagrodzenia
umownego dla
Ciepłowni C-2

zgodnie 
z § 4 ust. 1.2

umowy

Warunki wymagane  do
obustronnego podpisania

Protokołu Finansowego dla danej
pozycji.

str. 4



 

 

   
   ELEKTROCIEPŁOWNIA PIOTRKÓW TRYBUNALSKI sp. z o.o.
   ul. Rolnicza 75
   97-300 Piotrków Trybunalski
   sekreteriat@ec-piotrkow.pl

1

Wykonanie  budynku kotłowni
gazowej w stanie surowym

umożliwiającym wprowadzenie
kotłów i urządzeń stacji

uzdatniania wody

10

Podstawą do podpisania Protokołu
Finansowego jest obustronne
podpisanie Protokołu Odbioru

Częściowego branżowego obiektu
kotłowni gazowej dla części

budowlanej.
Zakończenie budowy budynku

kotłowni gazowej w stanie surowym
rozumiane jest jako wykonanie
kompletu fundamentów, ścian

zewnętrznych i ściany oddzielającej
halę kotłów od pozostałych części

budynku   oraz dachu.
Płatność zrealizowana zostanie
zgodnie z zapisami § 5 Umowy

2

Wykonanie przyłączy wodno-
kanalizacyjnych wraz z

przyłączeniem ich do istniejących
sieci

5

Podstawą do podpisania Protokołu
Finansowego jest obustronne
podpisanie Protokołu Odbioru

Częściowego branżowego obiektu
kotłowni gazowej dla części

dotyczących przyłączy wod-kan.
Płatność zrealizowana zostanie
zgodnie z zapisami § 5 Umowy

3

Wykonanie przyłącza gazowego
od stacji pomiarowej PSG do

budynku kotłowni
5

Podstawą do podpisania Protokołu
Finansowego jest obustronne
podpisanie Protokołu Odbioru

Częściowego branżowego obiektu
kotłowni gazowej dla części

dotyczącej przyłącza gazowego
Płatność zrealizowana zostanie
zgodnie z zapisami § 5 Umowy

4

Dostawa na plac budowy kotłów
wodnych gazowych wraz z

ekonomizerami i montaż ich na
fundamencie

25

Podstawą do podpisania Protokołu
Finansowego jest obustronne
podpisanie Protokołu Odbioru

Częściowego branżowego obiektu
kotłowni gazowej dla części

dotyczącej instalacji technologicznej
w zakresie montażu kotłów.

Płatność zrealizowana zostanie
zgodnie z zapisami § 5 Umowy
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5
Budowa fundamentu komina

wraz z jego dostawą i  montażem
10

Podstawą do podpisania Protokołu
Finansowego jest obustronne
podpisanie Protokołu Odbioru

Częściowego branżowego obiektu
kotłowni gazowej dla części
budowlanej i technologicznej

komina.
Płatność zrealizowana zostanie
zgodnie z zapisami § 5 Umowy

6.
Dostawa i montaż stacji

uzdatniania wody
10

Podstawą do podpisania Protokołu
Finansowego jest obustronne
podpisanie Protokołu Odbioru

Częściowego branżowego obiektu
kotłowni gazowej dla części

dotyczącej instalacji technologicznej
w zakresie montażu stacji

uzdatniania wody.
Płatność zrealizowana zostanie
zgodnie z zapisami § 5 Umowy

7.

Wykonanie przyłączy
ciepłowniczych pomiędzy

kotłownią gazową a   miejską
siecią ciepłowniczą

5

Podstawą do podpisania Protokołu
Finansowego jest obustronne
podpisanie Protokołu Odbioru

Częściowego branżowego obiektu
kotłowni gazowej dla części

dotyczących przyłączy
ciepłowniczych.

Płatność zrealizowana zostanie
zgodnie z zapisami § 5 Umowy

8.

Zakończenie budowy kompletnej
instalacji technologicznej
kotłowni gazowej wraz z

instalacjami elektrycznymi i
AKPiA

10

Podstawą do podpisania Protokołu
Finansowego jest obustronne
podpisanie Protokołu Odbioru

Częściowego branżowego obiektu
kotłowni gazowej dla części

dotyczącej instalacji technologicznej
w zakresie montażu pomp,

ekonomizerów, kanałow
wentylacyjnych, armatury,

rurociągów, izolacji oraz instalacji
elektrycznych i AKPiA.

Płatność zrealizowana zostanie
zgodnie z zapisami § 5 Umowy
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9.

Zakończenie budowy budynku
kotłowni gazowej  w tym

wszystkich instalacji
wewnętrznych wraz z

zagospodarowaniem terenu

5

Podstawą do podpisania Protokołu
Finansowego jest obustronne
podpisanie Protokołu Odbioru

Częściowego branżowego obiektu
kotłowni gazowej dla części

budowlanej, sanitarnej i drogowej.
Płatność zrealizowana zostanie
zgodnie z zapisami § 5 Umowy

10.

Zakończenie wszystkich Prac
związanych z budową gazowej

kotłowni ( objętych umową),
uruchomienie kotłów i

przekazanie kotłowni do
eksploatacji

15

Podstawą do podpisania Protokołu
Finansowego jest obustronne
podpisanie Protokołu komisji

odbioru technicznego i przekazanie
do eksploatacji zadania

inwestycyjnego objętego umową.
Płatność zrealizowana zostanie
zgodnie z zapisami § 5 Umowy
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