
Umowa o zamówienie publiczne nr …./CR/2022  
na zamówienie pn. Zagospodarowanie i  odbiór odpadów o kodzie 20 03 07- odpady wielkogabarytowe w łącznej 

ilości do 500 Mg zawarta w dniu ……………………………….. w Kędzierzynie-Koźlu pomiędzy Czysty Region 

Sp. z o. o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Naftowej 7, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000443968, o kapitale zakładowym w wysokości 12 785 

500,00 zł (NIP: 749-20-89-669), reprezentowanym przez: 

1) Grzegorza Mankiewicza – Prezesa Zarządu., 
2) Sobiesława Szydłowskiego - Prokurenta 

zwanym w dalszej treści niniejszej Umowy „Zamawiającym”, a 
…………………………………………..  z siedzibą w ……………………….., wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonym 
przez Sąd Rejonowy w ……………………………, pod numerem KRS …………………………., (NIP: …………………; 
Regon:361999142., zwaną w dalszej treści Umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez  

1) ……………………………………………………, 
Zamawiający i Wykonawca w dalszej treści niniejszej umowy zwani są również łącznie „Stronami Umowy” lub 
każdy z osobna „Stroną” bądź „Stroną Umowy”. 
W wyniku przeprowadzonego, zgodnie z przepisami Ustawy PZP, postępowania o zamówienie publiczne oraz na 
podstawie SIWZ i wybranej oferty, zawarto umowę (zwaną dalej Umową) o poniżej określonej treści. 

§ 1. [Definicje] 

1) Ustawa PZP – Ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 
z późn. zm.); 

2) Kodeks Cywilny lub KC – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r, Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. 
zm.); 

3) Ustawa o podatku VAT – ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 106 i póź. zm.); 

oraz 
4) Specyfikacja warunków zamówienia (zwana również SWZ) – dokument na podstawie, którego 

przeprowadzona zostanie procedura wybory wykonawcy przedmiotowego postępowania, sporządzony 
zgodnie z przepisami ustawy PZP; 

5) Siła wyższa – zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron Umowy, uniemożliwiające 
wykonanie umowy sprzedaży energii elektrycznej w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, 
któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron Umowy.  

6) oferta lub oferta wykonawcy – złożona przez wykonawcę w przeprowadzonym postępowaniu o 
zamówienie publiczne oferta, wybrana przez Zamawiającego, na podstawie której Strony zawarły niniejszą 
Umowę. 

§ 2. [Przedmiot umowy] 

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 07 – odpady 

wielkogabarytowe. Szacunkowa ilość odpadów przeznaczonych do zagospodarowania wyniesie do 500 Mg. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości przewidywanych do zagospodarowania 

odpadów, co nie skutkuje odstąpieniem od umowy lub zmianą jej warunków. Rzeczywista ilość odpadów 

wynikała będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego.  

Oferowany sposób zagospodarowania odpadu musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa oraz procesami odzysku wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 roku o odpadach.  

Odpady wielkogabarytowe będą przygotowane przez Zamawiającego do odbioru w miejscu umożliwiającym 

załadunek, odpady będą w całości (istnieje możliwość rozdrobnienia odpadów wielkogabarytowych, 

rozdrabniaczem oferenta na terenie Czysty Region sp. z o. o. co należy uwzględnić w cenie proponowanej 



w ofercie). Średnia waga załadunku odpadów o kodzie 20 03 07 na transport z ruchomą podłogą (walking 

floor) wynosi około 15 Mg. 

Odbiór odpadów wielkogabarytowych odbywał się będzie z terenu Czysty-Region Sp. z o. o. , w dniach od 

poniedziałku do piątku, w godzinach od 6.00 do 21.00. Istnieje możliwość innego terminu odbioru surowca, 

po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. Załadunek odpadów wielkogabarytowych jest po stronie 

Zamawiającego. Ważenie odbieranych przez Wykonawcę odpadów będzie odbywało się na zalegalizowanej 

wadze Zamawiającego, zlokalizowanej w zakładzie Zamawiającego i będzie potwierdzane kwitem wagowym 

oraz wygenerowanym potwierdzeniem BDO. Dokument ten stanowić będzie wyłączną podstawę do 

określenia ilości odebranych odpadów wielkogabarytowych. Zamawiający będzie wystawiał karty 

przekazania odpadu dla odpadów o kodzie 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe, odebranych każdorazowo 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Wykonawca zobowiązany jest po każdym miesiącu 

wykonywania usługi przedstawiać Zamawiającemu pisemne oświadczenie o sposobie ich 

zagospodarowania ze wskazaniem procesu odzysku wyszczególnionego w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 roku o odpadach. Wykonawca musi wskazać w umowie instalację, w której odebrane 

odpady będą poddawane procesowi odzysku. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej w 

Czysty-Region Sp. z o. o. w Kędzierzynie-Koźlu. Zamawiający informuje, że możliwość dokonania wizji 

lokalnej istnieje w okresie od dnia ogłoszenia przetargu do dnia poprzedzającego dzień otwarcia ofert, po 

uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z Zamawiającym. Wizja lokalna obejmie teren odbioru odpadów o 

kodzie 20 03 07 i jego otoczenie w celu oszacowania przez Wykonawców, na ich własną odpowiedzialność, 

koszt i ryzyko, wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do przygotowania oferty i podpisania 

wynikającej z niej umowy. Wizja lokalna odbędzie się na terenie Czysty-Region Sp. z o. o. w Kędzierzynie-

Koźlu ul. Naftowa 7 . Osobą odpowiedzialną za zorganizowanie wizji lokalnej jest Pan Sobiesław Szydłowski. 

Podczas wizji lokalnej nie będą przyjmowane żadne zapytania ani udzielane żadne wyjaśnienia dotyczące 

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zapytania takie należy kierować do Zamawiającego 

zgodnie z przepisami ustawy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub rozpoznania 

warunków realizacji zamówienia. Wszelkie koszty związane z przyjazdem na miejsce realizacji zamówienia, 

z wizją lokalną oraz koszty materiałów potrzebnych do realizacji zamówienia ponosi we własnym zakresie 

Wykonawca, bez prawa ich zwrotu od Zamawiającego. 

§ 3. [Termin wykonania Umowy] 

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot Umowy zgodnie z zgłoszeniami Zamawiającego, przy czym 

wykonanie całości zamówienia i zgłoszenie gotowości przekazania nastąpi w czasie nie dłuższym niż 3 

miesięcy tj. w terminie nie dłuższym niż do 31 sierpnia  2022 

§ 4. [Wynagrodzenie i zasady płatności] 

1. Maksymalną wysokość wynagrodzenia za wykonanie umowy przewiduje się na kwotę brutto:  

………………………..  zł ( słownie: ………………………………………………………………………………00/100 zł brutto)  

 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowo – ilościowy i stanowi iloczyn masy odebranych i 

zagospodarowanych odpadów oraz stawki : 

Lp. Usługa 
Cena [zł/Mg] 

netto brutto 

1) 
Cena jednostkowa netto i brutto za zagospodarowanie i transport 1 
Mg odpadów 

……………….. ………………
….. 

2) Wykonawca zadeklarował 90 % poziom odzysku odpadów.       …………… ……… 

 



3. Poszczególne ceny jednostkowe brutto, o których mowa w ust. 1, mają charakter ryczałtowy, zawierają 
wszelkie niezbędne koszty związane z realizacją usługi, których dotyczą, wynikające wprost z zapisów SWZ, 
jak również tam nie ujęte, a niezbędne do wykonania umowy. 

4. Ryzyko zmiany wszelkich obciążeń publiczno-prawnych ponosi Wykonawca 
5. Wynagrodzenie za świadczenie usług, objętych niniejszą Umową, obliczone będzie na podstawie cen 

jednostkowych jako iloczyn ceny jednostkowej danego rodzaju usługi i odebranej ilości odpadów, 
stwierdzonej w stosownym  protokole z ważenia, wykonania zadania. Wykonawca nie może podwyższyć 
zaoferowanych cen podczas trwania umowy. 

6. Termin płatności – 30 dni, licząc od dnia wystawienia faktury, o ile faktura zostanie dostarczona do siedziby 
Odbiorcy Końcowego najpóźniej piątego dnia kalendarzowego po wystawieniu. Jeżeli faktura zostanie 
dostarczona do siedziby Odbiorcy Końcowego później niż piątego dnia, licząc od dnia wystawienia, to 
płatności zostanie dokona najpóźniej trzydziestego dnia, licząc od dnia w którym faktura została dostarczona 
do siedziby Odbiorcy Końcowego 

7.  Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności niniejszej umowy na osoby 
trzecie. 

8. W przypadku niewykonania za zgodą Zamawiającego, pełnego zakresu przedmiotu zamówienia, Wykonawcy 
służy prawo tylko do wynagrodzenia za wykonaną część umowy. 

9. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od 
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach (art.456 ustawy Prawo zamówień 
publicznych). 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części umowy. 

11. Dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu zakończenia zadania, o którym mowa w § 3 ust. 1  na zasadach 
określonych w § 11 Umowy. 

§ 5. [Przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy] 

Dane kontaktowe: 

1. Wykonawca: 

1) adres: ………………………………………… 

2) adres poczty elektronicznej: ……………………………..  

3) telefon: ……………………………………….. 

2. Przedstawiciel Wykonawcy, w zakresie Umowy: ………………………………………………………..: 

1) adres korespondencyjny: …………………………………. 

2) adres poczty elektronicznej  – …………………………………., 

3) telefon  – ………………………………….; 

3. Zamawiający: 

1) adres korespondencyjny: Czysty Region Sp. z o. o. 47-230 K-Koźle ul. Naftowa 7 

2) adres poczty elektronicznej:  biuro@czysty-region.pl. 

3) telefon: 77  488 68 50 

4. Przedstawiciel Zamawiającego, w zakresie Umowy: Sobiesław Szydłowski 

1) adres poczty elektronicznej  – sobieslaw.szydlowski@czysty-region.pl 

2) telefon  – 734 185 720; 

§ 6. [Zasady odbiory przedmiotu Umowy] 

1. Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą na podstawie wydruku z systemu wagowego i oświadczenia 

(Druk nr 21) i poprawnie wystawionej fakturze przez Wykonawcę.  Skalkulowana przez Wykonawcę cena 

jednostkowa za 1 Mg będzie podstawą do określenia należności za faktycznie odebrana ilość odpadów w 

danym miesiącu. Cena jednostkowa będzie zawierała w sobie wszelkie koszty, w tym m.in. koszty 

transportu i zagospodarowania odpadów. 



2.  Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody, jak i również za utratę, ubytki, 

powstałe w wyniku transportu odpadów od chwili ich wydania przez Czysty Region  Sp. z o. o. w 

Kędzierzynie-Koźlu, oraz w trakcie magazynowania, rozładunku odpadów do czasu poddania ich i 

zakończania procesów odzysku. Wykonawca ponosi w szczególności odpowiedzialność za działania 

zaniechania swego personelu oraz podmiotów, którymi się posłużyło do wykonania przedmiotu 

zamówienia np. Przewoźników. 

3.  Z chwila wydania odpadów Wykonawcy (wskazanemu przez niego Przewoźnikowi) przechodzą na 

Wykonawcę wszelkie korzyści i ciężary związane z nimi oraz niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty 

lub uszkodzenia, w szczególności przejmuje on odpowiedzialność za wydane odpady, za należyte 

postępowanie z nimi i za skutki z tego wynikające. 

 

§ 7. [Wymagania dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę] 

1. Zamawiający, stosownie do wymogów art. 95 ustawy PZP wymaga, aby, przy realizacji zamówienia, 

wszystkie czynności związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia były wykonywane przez osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę, o ile wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy 

w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeks pracy, z uwzględnieniem przyjętego sposobu realizacji. 

2. Wykonawca w terminie 7 dni, licząc od dnia zawarcia umowy, ale nie później niż przez przystąpieniem do 

realizacji zamówienia, zobowiązany będzie przedłożyć Koordynatorowi listę osób, które będą wykonywać 

czynności wymienione w ust. 1 wraz z oświadczeniem, że wymienione osoby są zatrudnione w sposób 

określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy. Lista musi być na bieżąco aktualizowana. 

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec wykonawcy odnośnie, spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest 

w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej wskazanych wymogów 

i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów, o których 

mowa, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia 

4. Na każde wezwanie Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia, wykonawca zobowiązany będzie 

przedłożyć, celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu, o którym mowa 

w ust.  1, stosowny dokumentu, w szczególności: 

1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego (oświadczenie to powinno 
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 
umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o 
pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy 
lub podwykonawcy); 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
umowy/umów o pracę osób wykonujących czynności, określonych w wezwaniu zamawiającego wraz 
z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony (kopia umowy/umów 
powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 
tj. w szczególności bez adresów zamieszkania, nr PESEL pracowników, przy czym imię i nazwisko 
pracownika nie podlega anonimizacji); 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 
umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną 



w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników (imię i nazwisko pracownika nie 
podlega anonimizacji). 

5. Wymogi określone w niniejszym paragrafie dotyczą również wszystkich podwykonawców, zatrudnionych 

przy realizacji zamówienia. Wymaga się, aby w umowach podwykonawczych zostały zawarte stosowne 

klauzule, umożliwiające przedstawicielowi zamawiającego, kontrolowanie spełnienie wymogu, o którym 

mowa w niniejszym rozdziale. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 

podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 

Pracy. 

§ 8. [Odstąpienie od Umowy] 

1. Stronom przysługuje prawo natychmiastowego odstąpienia od Umowy i obciążenia drugiej Strony karami 
umownymi w przypadku uzyskania przez Stronę odstępująca wiedzy o okoliczności uzasadniającej 
odstąpienie w szczególności, jeżeli: 
1) Strona Umowy z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo 

pisemnego wezwania do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy w 
wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu, 

2) bez uzasadnionej przyczyny przekroczony został którykolwiek termin określony w Umowie, o czas 
dłuższy niż 21 dni; 

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy, w przypadkach i na warunkach określonych w art. 456 ustawy 

PZP, a Wykonawca w takim przypadku może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części umowy. 

3. Odstąpienie od Umowy następuje pod rygorem nieważności pisemnie. Musi zawierać uzasadnienie oraz 

musi zostać przekazane za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie 

pisma złożonego w siedzibie Strony za pokwitowaniem. 

 

§ 9. [Kary umowne, odstąpienie od Umowy] 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) w wysokości … zł [0,02 % wartości wynagrodzenia brutto określonego z dokładnością do 1 zł] za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy wymaganym terminem a terminem faktycznym, 

w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu określonego w § 2 i § ……; 

2) w wysokości …….. zł [0,5 % wartości wynagrodzenia brutto określonego z dokładnością do 1 zł] za 

każdy stwierdzony przypadek, jeżeli Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie 

spełni wymogu wynikającego z zapisów 1 ust. 1 Umowy, to jest określone czynności nie były 

wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, pomimo że było to wymagane; 

3) w wysokości ……………….. zł [10 % wartości wynagrodzenia brutto określonego z dokładnością do 

10 zł] w przypadku odstąpienia od Umowy którejkolwiek ze Stron z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca, przy czym Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do 

roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1) w wysokości …………… zł [10 % wartości wynagrodzenia brutto określonego z dokładnością do 10 zł] 

w przypadku odstąpienie od Umowy którejkolwiek ze Stron z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Zamawiający za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 456 ustawy PZP; 

2) w wysokości ……….. zł [0,02 % wartości wynagrodzenia brutto określonego z dokładnością do 1 zł] za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przystąpieniu przez Zamawiającego do odbiorów końcowego 

zamówienia zgłoszonego przez Wykonawcę w terminach określonych Umową. 



3. Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy oraz Wykonawca może żądać od 

Zamawiającego z wszystkich tytułów przewidzianych w Umowie, wynosi 25 % wynagrodzenia ofertowego 

brutto określonej w § 4 ust. 1.Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. Umowy. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy którejkolwiek ze Stron mają zastosowanie odpowiednie zapisy ust. 1 

i ust. 2 oraz § 10 Umowy. 

5. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania do zapłaty. 

W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać 

odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia 

6. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej 

Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków 

i zobowiązań wynikających z Umowy. 

§ 10. [Odszkodowania uzupełniające] 

W przypadku poniesienia szkody przewyższającej wysokość kar Umownych, każda ze Stron Umowy może żądać 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym. 

 

§ 11.  [Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian] 

1. Dopuszcza się zmianę wynagrodzenia umownego brutto tylko i wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany 
stawki podatku VAT. 

2. Dopuszcza się przedłużenie terminu zakończenia realizacji Umowy, zgodnie z zapisami § 4 Umowy. 
3. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach do zmiany terminu wykonania Umowy 
4. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach do zmiany ilości sumarycznej odpadów. 
5. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: 

1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 
2) danych teleadresowych,  
3) danych rejestrowych 
4) przedstawicieli Stron. 

6. Strony zobowiązane są rozpatrzyć wniosek o zmianę treści Umowy w terminie 7 dni od jego otrzymania 
lub innym wspólnie uzgodnionym przez Strony i o ile druga Strona uzna wniosek za zasadny zawrzeć 
stosowny aneks do Umowy. W przypadku uznania wniosek za niezasadny wymagane jest przekazanie 
drugiej Stronie w wymienionym powyżej terminie stosowne uzasadnienie. 

§ 12. [Gwarancja jakości] 

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi za 

wady fizyczne. 

§ 13. [Zabezpieczenie należytego wykonania umowy] 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy (zwane dalej zabezpieczeniem) służące 
pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w wysokości 
…………………….. zł (słownie: …………………………………………….. 00/100)w …………………….….. [forma wniesienia]. 

2. Równowartość 100 % zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciągu 30 dni, licząc od dnia podpisania 
protokołu odbioru końcowego. 

§ 14. [Postanowienia końcowe] 

1. Zmiany treści Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks Cywilny, 

jeżeli przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 



3. W przypadku powstania sporu w trakcie wykonywania Umowy, Strony będą dążyły do jego polubownego 
załatwienia, w szczególności zgodnie z zapisami działu X ustawy PZP, a w przypadku braku porozumienia, 
na drodze sądowej przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron / Umowę 
sporządzono w wersji elektronicznej. 

 
 
 
 
 

     
 (Zamawiający)   (Wykonawca) 

 


