WSTĘPNA PROMESA
DOTYCZĄCA DOFINANSOWANIA INWESTYCJI
Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD:
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
NR 01/2021/8162/PolskiLad
Bank Gospodarstwa Krajowego, z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa,
działający na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1198, z późn. zm.) oraz statutu stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 16 września 2016 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego
(Dz. U. poz. 1527 i Dz. U. z 2021 r.poz. 128), NIP: 525-00-12-372, REGON: 000017319, będący dużym
przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym
opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 935, z późn. zm.), zwany dalej „BGK”
na podstawie art. 69a ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
poz. 568, 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157 i 2255) zwanej dalej „Ustawą” oraz Uchwały Rady
Ministrów nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r.w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład:
Programu Inwestycji Strategicznych, zwanej dalej „Uchwałą RM” i Regulaminu Rządowego Funduszu
Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej „Regulaminem”
w związku z Wnioskiem o dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program
Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej „Programem”, z dnia 2021-08-09 nr
01/2021/8162/PolskiLad, złożonym przez Powiat Stalowowolski z przeznaczeniem na realizację
Inwestycji: Modernizacja energetyczna i dostosowanie do obowiązujących wymagań obiektu
Domu Pomocy Społecznej im. J. Gawła w Stalowej Woli etap I
informuje, iż zostaliście Państwo (dalej „Wnioskodawca”) zakwalifikowani przez Prezesa Rady
Ministrów do otrzymania Promesy inwestycyjnej zwanej dalej „Promesą”, o której mowa w art. 69a
ustawy do kwoty 2.700.000,00 PLN (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy złotych zero groszy
PLN)
Pojęcia użyte w tym dokumencie mają znaczenie nadane im w Regulaminie, który stanowi integralną
część Wstępnej Promesy.
Promesa zostanie Państwu - jako Wnioskodawcy - udzielona w celu zapewnienia dofinansowania ze
środków Programu na realizację Inwestycji: Modernizacja energetyczna i dostosowanie do
obowiązujących wymagań obiektu Domu Pomocy Społecznej im. J. Gawła w Stalowej Woli etap I
po spełnieniu następujących warunków:
1.
ogłoszenie Postępowania zakupowego mającego
na
celu
wyłonienie
Wykonawcy/Wykonawców Inwestycji w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia
udostępnienia Wnioskodawcy niniejszej Wstępnej Promesy w Aplikacji służącej do obsługi
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Programu; nierozpoczęcie Postępowania zakupowego w ww. terminie jest równoznaczne z
rezygnacją Wnioskodawcy z dofinansowania Inwestycji z Programu, o czym BGK informuje
Prezesa RM;
2. zapewnienie udziału własnego Wnioskodawcy w kwocie nie niższej niż udział własny
wskazany we Wniosku o dofinansowanie;
3. zapewnienie, że Inwestycja, której dotyczyć będzie postępowanie zakupowe będzie tożsama
z opisem Inwestycji zawartym we Wniosku o dofinansowanie;
4. przekazanie BGK potwierdzenia ogłoszenia postępowania zakupowego w terminie 6
miesięcy od udostepnienia Wstępnej Promesy zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 7a
do Regulaminu;
5. przeprowadzenie postępowania zakupowego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa, w tym w szczególności ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych oraz dodatkowo:
1) ustalenie w Umowie/Umowach zawartych z Wykonawcą/Wykonawcamiwarunków
wypłaty wynagrodzenia zgodnych z warunkami wypłat dofinansowania z Programu,
które zostaną wskazane w Promesie, tj.:
a) w przypadku Inwestycji realizowanych w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy
– zaliczka przekazywana Wykonawcy w kwocie nie mniejszej niż 5%
wynagrodzenia, pozostała część wynagrodzenia wypłacana po zakończeniu
realizacji Inwestycji;
b) w przypadku Inwestycji realizowanych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy na
podstawie jednej umowy – wypłata wynagrodzenia Wykonawcy w dwóch
transzach, – pierwsza po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach
realizacji Inwestycji, druga – po zakończeniu realizacji Inwestycji:
◾ pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 50 % kwoty wynagrodzenia,
◾ druga transza w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia;
c) w przypadku zadań inwestycyjnych realizowanych w okresie dłuższym niż 12
miesięcy, na podstawie więcej niż jednej umowy, wypłata wynagrodzenia w
trzech transzach, dwie transze każdorazowopo zakończeniu wydzielonego etapu
prac w ramach realizacji Inwestycji, trzecia po zakończeniu realizacji Inwestycji:
◾ pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 20 % wynagrodzenia,
◾ druga transza w wysokości nie wyższej niż 30 % wynagrodzenia,
◾ trzecia transza w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia, z
uwzględnieniem sumy wypłaconych wcześniej kwot wynagrodzenia.
2) dla Inwestycji, dla których realizacji niezbędne jest uzyskanie pozwolenia lub
pozwoleń na budowę – ustanowienia nadzoru inwestorskiego, również w przypadku
gdy w świetle powszechnie obowiązujących przepisów prawa nie jest to obligatoryjne.
3) zapewnienia zamieszczenia w dokumentacji zakupowej postanowień,
zobowiązujących do poddania ewentualnych sporów w relacjach z
Wykonawcą/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których
zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu
sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie
sporu.
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4) umowa/umowy z Wykonawcą/Wykonawcami Inwestycji przewidywać będą
zapewnienie finansowania przez Wykonawcę Inwestycji w części niepokrytej udziałem
własnym Wnioskodawcy, na czas poprzedzający wypłatę/wypłaty z Promesy na
zasadach wskazanych w ust. 5, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata
wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w
terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Beneficjenta.
6. Pod warunkiem ogłoszenia postępowania zakupowego o którym mowa w ust. 5 w ciągu 6
miesięcy od daty udzielenia tej wstępnej promesy, wstępna promesa jest ważna przez cały
okres postępowania zakupowego do daty rozstrzygnięcia tego postępowania.

Wszelkie
skutki
niezrealizowania
Wnioskodawcę/Beneficjenta.
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