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Wg rozdzielnika 

 
NZ.271.209.2019 

 
Dotyczy: postępowania p.n.: Rozbudowa ulicy Domagały w Krakowie. Znak sprawy 
10/IX/2019 

 
 
Zarząd Dróg Miasta Krakowa, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 

publicznych zmienia Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) poprzez zmianę 
zał. nr 2 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy (IPU) w poniższy sposób: 
 
W § 6 ust. 10 IPU było: 
 
Faktury Vat wystawiane przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy, winny być 
wystawiane na: 
Nabywca: 
Gmina Miejska Kraków 
Pl. Wszystkich Świętych 3-4  
31-004 Kraków  
NIP: 676 101 37 17  

 
Jednostka odbierająca: 
Zarząd Dróg Miasta Krakowa 
ul. Centralna 53 
31-586 Kraków 
Faktury winny być doręczane na adres: Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31 – 
586 Kraków 
 
W § 6 ust. 10 IPU powinno być: 
Faktury Vat wystawiane przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy, winny być 
wystawiane na: 
Nabywca: 
Gmina Miejska Kraków 
Pl. Wszystkich Świętych 3-4  
31-004 Kraków  
NIP: 676 101 37 17  

 
Jednostka odbierająca: 
Zarząd Dróg Miasta Krakowa 
ul. Centralna 53 
31-586 Kraków 
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Faktury winny być doręczane na adres: Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31 – 
586 Kraków Wykonawca może również wystawić ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną i 
wysłać ją za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF, o której mowa w 
ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018 
poz. 2191). W takim przypadku jako jednostkę odbierającą należy wskazać: Zarząd Dróg 
Miasta Krakowa Adres PEF 679 25 97 429, a wszelkie wymagane na podstawie zapisów 
niniejszej umowy załączniki do faktury, winny być przesłane w oryginale na adres ul. 
Centralna 53, 31-586 Kraków. 
 
W § 9 ust. 3 IPU było: 
Zamawiający upoważnia ………………… (  propozycja: kierownik Działu i/lub osoba go zastępująca 
i/lub inspektor nadzoru ) do koordynowania i nadzorowania realizacji niniejszej umowy oraz do 
prowadzenia z Wykonawcą korespondencji roboczej dotyczącej realizacji niniejszej umowy a 
także do podpisania protokołu/ protokołów odbioru (częściowego, końcowego). 
 

 
W § 9 ust. 3 IPU powinno być: 
Zamawiający upoważnia ………………… (  propozycja: kierownik Działu i/lub osoba go zastępująca 
i/lub inspektor nadzoru ) do koordynowania i nadzorowania realizacji niniejszej umowy oraz do 
prowadzenia z Wykonawcą korespondencji roboczej dotyczącej realizacji niniejszej umowy a 
także do podpisania protokołu odbioru końcowego. 
 
W związku z powyższymi zmianami Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 
poprawione IPU w pliku o nazwie Zał. 02 IPU_10_IX_2019_poprawiony_03.10.2019.pdf. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Otrzymują: 
- strona internetowa zamawiającego 
- NZ a.a. 
 
 
 


