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Urząd Gminy Sieroszewice 
Ul. Ostrowska 65 
63-405 Sieroszewice 

 

Nr sprawy ZP.TP.02.2022 

Dotyczy: postepowania przetargowego w trybie podstawowym pn.: Przebudowa 
nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wielowieś ul. Leśna. 

 

Modyfikacja treści SWZ 

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 
ze zm.) Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia wprowadzając 
następujące zmiany: 

Wzór umowy:  

 
§ 5 ust. 8  otrzymuje nowe brzmienie: 
 
„ Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w ciągu 35 
dni licząc od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru 
robót  z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu”.  
 
§ 5 ust. 10 otrzymuje nowe brzmienie:  
 
„ Zamawiający przewiduje udzielanie Wykonawcy zaliczki ( zaliczek) w sposób określony w 
ust. 14-18 niniejszego paragrafu”. 
 
 
W § 5 dodaje się ust.13 o następującej treści:  
„ Wykonawca jest zobowiązany zapewnić finansowanie inwestycji w części nie pokrytej 
wkładem własnym Zamawiającego na czas poprzedzający wypłatę środków z Programu 
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, przy czym zapłata 
wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi po wykonaniu zamówienia w terminie nie 
dłuższym niż 35 dni od dnia dokonania odbioru robót przez Zamawiającego”. 
 
W § 5 dodaje się ust.14 o następującej treści:  
 
„ Zamawiający w terminie 90 dni od dnia podpisania umowy przekaże Wykonawcy zaliczkę 
w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy określonego w § 5 ust. 2”. 
 
W § 5 dodaje się ust.15 o następującej treści:  



 
„ W przypadku, gdy uiszczona zaliczka o której mowa w ust. 1 będzie w wysokości niższej 
niż wymagany wkład własny Zamawiającego wynikający z założeń Rządowego Funduszu 
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Zamawiający uiści dodatkową  zaliczkę o 
wartości stanowiącej różnicę pomiędzy wymaganym wkładem własnym, a zaliczką o której 
mowa w ust. 1 i 2”. 
 
W § 5 dodaje się ust. 16 o następującej treści:  
 
„ Kwota zaliczki zostanie wypłacona nie później niż do dnia zakończenia robót określonych 
w przedmiotowej umowie”. 
 
W § 5 dodaje się ust. 17 o następującej treści:  
 
„ Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury zaliczkowej w terminie 14 dni od dnia 
wskazania przez zamawiającego jej wysokości w formie  papierowej”. 
 
W § 5 dodaje się ust.18 o następującej treści:  
 
„ Zamawiający dokona płatności faktury zaliczkowej, o której mowa w ust.3 w terminie 14 
dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury” . 
 
§ 15 otrzymuje nowe brzmienie:  

 
„1 . W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy Zamawiający i Wykonawca 
będą się posiłkować postanowieniami oferty i Specyfikacji Warunków Zamówienia.  
2. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, 

ustawy Prawo budowlane oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych. 
3. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu wynikającego z umowy lub 

pozostającego w związku z umową pomiędzy Stronami o roszczenia cywilnoprawne, w 
których zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony zobowiązują się do jego rozwiązania w 
drodze mediacji lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym 
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą 
prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.  

4. Gdy niemożliwe jest polubowne rozwiązanie sporu na podstawie ust. 3  powstałe w związku 
z  realizacją niniejszej umowy spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla 
siedziby Zamawiającego.  

5. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron 
umowy.  

6. Integralną część do niniejszej umowy stanowią załączniki:  

1) Załącznik nr 1- SWZ wraz z załącznikami  

2) Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy.” 
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