
Mińsk Mazowiecki, dnia 31.03.2022 r. 

 

RI.271.2.11.2022 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:  

Modernizacja obiektów Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Mińsk Mazowiecki  

 

Zamawiający informuje, że wprowadza następujące zmiany w treści Załącznika nr 7A – 

Wzór umowy – Zad. I i Załącznika nr 7B – Wzór umowy – Zad. II:  

Umowa 7A(zmiana) 

§ 6 ust. 6 otrzymują brzmienie:  

6. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w częściach, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym z zastrzeżeniem, że wypłata wynagrodzenia objęta dofinansowaniem nastąpi 
w trzech transzach, dwie transze każdorazowo po zakończeniu wydzielonego etapu prac 
w ramach realizacji inwestycji, trzecia po zakończeniu jej realizacji, przy czym:  

- pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 20 % kwoty Promesy,  

- druga transza w wysokości nie wyższej niż 30% kwoty Promesy,  

- trzecia transza w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty z Promesy, z uwzględnieniem 

sumy wypłaconych wcześniej kwot wynagrodzenia.  

§ 6 dodaje się ust. 7, 8 i 9 w brzmieniu: 

7. Wykonawca niniejszym oświadcza, że zapewni finansowanie Inwestycji w części 
niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłaty z Promesy 
na zasadach wskazanych w ust. 6 powyżej, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata 
wynagrodzenia w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 30 
dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiającego.  

8. Terminy wszystkich transz będą terminami późniejszymi w stosunku do terminu 
rozliczenia Wykonawcy z Zamawiającym w wyniku wydatkowania na realizację 
zamówienia wkładu własnego Zamawiającego.  

9. Harmonogram rzeczowo-finansowy może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze 
Stron, przy czym zmiana terminów zakończenia poszczególnych etapów związanych z 
płatnościami wymaga uprzedniej zgody instytucji dofinansowującej. 
 
nadto, zmienia się odpowiednio numeracje kolejnych ustępów. 

§ 8 ust. 2 tiret 3 dodaje się:  „gwarancji i” 

§ 8 dodaje się ust. 5.:  „Zamawiający wymaga aby zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy złożone w formie innej niż pieniądz, tj. np. gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej 



miało charakter gwarancji bezwarunkowej i nieodwołalnej oraz płatnej na pierwsze pisemne 

żądanie Zamawiającego.”  

§ 15 dodaje się ust. 4:  

„4. Zamawiający zobowiązuje się do poddania ewentualnych sporów w relacjach z 

Wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest 

dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przez Sądem 

Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem 

albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.”   

nadto, zmienia się odpowiednio numeracje kolejnych ustępów. 

Umowa 7B(zmiana) 

§ 6 ust. 6 otrzymują brzmienie:  

6. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w częściach, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym z zastrzeżeniem, że wypłata wynagrodzenia objęta dofinansowaniem nastąpi 
w trzech transzach, dwie transze każdorazowo po zakończeniu wydzielonego etapu prac 
w ramach realizacji inwestycji, trzecia po zakończeniu jej realizacji, przy czym:  

- pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 20 % kwoty Promesy,  

- druga transza w wysokości nie wyższej niż 30% kwoty Promesy,  

- trzecia transza w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty z Promesy, z uwzględnieniem 

sumy wypłaconych wcześniej kwot wynagrodzenia.  

§ 6 dodaje się ust. 7, 8 i 9 w brzmieniu: 

7. Wykonawca niniejszym oświadcza, że zapewni finansowanie Inwestycji w części 
niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłaty z Promesy 
na zasadach wskazanych w ust. 6 powyżej, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata 
wynagrodzenia w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 30 
dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiającego.  

8. Terminy wszystkich transz będą terminami późniejszymi w stosunku do terminu 
rozliczenia Wykonawcy z Zamawiającym w wyniku wydatkowania na realizację 
zamówienia wkładu własnego Zamawiającego.  

9. Harmonogram rzeczowo-finansowy może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze 
Stron, przy czym zmiana terminów zakończenia poszczególnych etapów związanych z 
płatnościami wymaga uprzedniej zgody instytucji dofinansowującej. 
 
nadto, zmienia się odpowiednio numeracje kolejnych ustępów. 

§ 7 ust. 2 tiret 3 dodaje się:  „gwarancji i” 

§ 7 dodaje się ust. 5.:  „5. Zamawiający wymaga aby zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy złożone w formie innej niż pieniądz, tj. np. gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej 



miało charakter gwarancji bezwarunkowej i nieodwołalnej oraz płatnej na pierwsze pisemne 

żądanie Zamawiającego.”  

§ 14 dodaje się ust. 4:  

„4. Zamawiający zobowiązuje się do poddania ewentualnych sporów w relacjach z 

Wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest 

dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przez Sądem 

Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem 

albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.”   

nadto, zmienia się odpowiednio numeracje kolejnych ustępów. 
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