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Załącznik nr 6  do Specyfikacji Technicznej 

 

Harmonogramu rzeczowo-finansowego  (PROPOZYCJA) 
Modernizacja instalacji układu klasyfikująco-zagęszczającego produktów mokrego wzbogacania w JSW S.A.ZPMW KWK „Knurów-

Szczygłowie” Ruch Knurów. 
 
 

 
 

 

L.p. Nazwa elementu 

Cena netto 
w PLN 

 
 

Termin  
realizacji  Czas realizacji w miesiącach  * 

 Podstawa 
wystawienia 

faktury 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

Etap 1 

 

BRANŻA BUDOWLANA    

Kompleksowe wykonanie robót budowlanych  
w zakresie zabudowy oraz uruchomienia obiegu 
niskopopiołowego w tym:  

 
do   ……. m-cy od 

daty zawarcia 
umowy * 

  
 

                    

Protokół odbioru 
częściowego 

1.     
 

       
 

       
 

n.                    
 

BRANŻA TECHNOLOGICZNO –MASZYNOWA  

Dostawy urządzeń, montaż i uruchomienie  
w zakresie obiegu niskopoiołowego w tym: 
 

 

do   ……. m-cy od 
daty zawarcia 

umowy * 

               
Protokół odbioru 

częściowego 

1.                   
 

n.                   
 

BRANŻA ELEKTRYCZNA  

Dostawy materiałów, montaż oraz uruchomienie  
w zakresie obiegu niskopopiołowego w tym: 

 
do   ……. m-cy od 

daty zawarcia 
umowy * 

               
Protokół odbioru 

częściowego 

1.                   
 

n.                   
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Etap 2 
 

BRANŻA BUDOWLANA    

Kompleksowe wykonanie robót budowlanych  
w zakresie zabudowy oraz uruchomienia obiegu 
wysokopopiołowego w tym: 
 

 

do   ……. m-cy od 
daty zawarcia 

umowy * 

               

Protokół odbioru 
częściowego 

1.                   
 

n.                   
 

BRANŻA TECHNOLOGICZNO –MASZYNOWA  

Dostawy urządzeń, montaż i uruchomienie  
w zakresie obiegu wysokopoiołowego w tym: 
                                            

 
do   ……. m-cy od 

daty zawarcia 
umowy * 

                   
 

     
Protokół odbioru 

częściowego 

1.                     
  

 
 

      

n.                    
   

BRANŻA ELEKTRYCZNA  
 

Dostawy materiałów, montaż oraz uruchomienie  
w zakresie obiegu wysokopopiołowego w tym: 

 
 

do … m-cy od 
daty zawarcia 

umowy * 

 
           

 
 

   
Protokół odbioru 

częściowego 

1.                            
 

n.                   
 

Etap 3 

Pozostałe roboty wchodzące w zakres rzeczowy 
przedmiotu zamówienia, nie ujęte w etapach 1-2,  
w tym: 
- opracowanie dokumentacji powykonawczej  
 

   
do …….m-cy od 

daty zawarcia 
umowy ** 

                        
 
 

Protokół odbioru 
końcowego 

Razem przedmiot zamówienia   

*- pola przewidziane na okres realizacji etapu zaznaczyć znakiem "x" (ostatni znak "x" w etapie oznacza koniec jego realizacji w pełnych miesiącach od rozpoczęcia realizacji 

umowy - wyznacza termin odbioru częściowego) - dotyczy etapów 1-2, 

**- termin zakończenia etapu 3 jest jednocześnie terminem realizacji całego zakresu umowy, wynoszącym 15 m-cy od daty jej zawarcia. 
Uwagi: 
- Oczekiwany przez Zamawiającego termin realizacji etapu 1 – do 31.12.2020r. 
- Oczekiwany przez Zamawiającego termin realizacji etapu 2 – do 15 m-cy od zawarcia umowy. 
 


