
                                                                                                                                                

 

           Załącznik nr 3 do SWZ 
 

UMOWA DOSTAWY – OUTiZP.260.09.2022 
 
zawarta w Ostrowi Mazowieckiej, dnia …. pomiędzy: 
Zakładem Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Spółka z o.o.,  
ul. B. Prusa 66, Nr REGON 550733679, NIP 759-14-75-720 
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000153255 prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o kapitale zakładowym 
33.070.000,00 złotych, reprezentowanym przez: 
Bartłomieja Tomasza Pieńkowskiego  - Prezesa Zarządu, zwanym dalej Zamawiającym 
a:   
………………………………………………………………………………., zwanym dalej Wykonawcą  
 
 W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postępowania, 
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 
r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej jako „ustawa Pzp” Strony 
oświadczają co następuje: 

§ 1 
Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pod nazwą ”Dostawa 
i wymiana złoża filtracyjnego biofiltra na terenie ZUOK w Starym Lubiejewie k. Ostrowi Mazowieckiej  
zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia 
(stanowiącymi załączniki do umowy), oraz  Ofertą Wykonawcy. 
2. Realizacja przedmiotu umowy została podzielona na dwa etapy. 

ETAP PIERWSZY 
a) Usunięcie  starego (zużytego) materiału filtracyjnego, 
b) Utylizacja (zagospodarowanie) starego materiału filtracyjnego zgodnie z procedurami BDO, 
c) W razie ewentualnych uszkodzeń rusztu biofiltra – wymiana elementów uszkodzonych, 
d) Mycie powierzchni wewnętrznej i podłogi biofiltra, 
e) Udrożnienie, wyczyszczenie odprowadzeń perkolatu z biofiltra, 
f) Sprawdzenie poprawności działania i ewentualna naprawa instalacji zraszającej złoże biofiltra, 
g) Dobranie i dostarczenie odpowiedniej ilości, jakości i frakcji materiału filtracyjnego do budowy 

nowego złoża biologicznego biofiltra, 
h) Ułożenie/zasypanie nowego materiału filtracyjnego,  
i) Zaszczepienie złoża odpowiednimi mikroorganizmami, 
j) Zamontowanie króćca pomiarowego, zapewniającego pomiar rzeczywisty emisji z całego biofiltra, 

zgodnie z wymaganiami konkluzji BAT 
ETAP DRUGI 

a) Przeprowadzenie badań i otrzymanie wyników na skuteczność biofiltra w oczyszczaniu powietrza 
poprocesowego, (konieczne pośrednictwo laboratorium akredytowanego) w terminie do 4 tygodni 
od zakończenia pierwszego etapu prac związanych z wykonaniem zadania. Rozumie się przez 
to wykonanie przez Wykonawcę badań na pracującym efektywnie, zaszczepionym 
mikroorganizmami złożu biofiltra, określonych na podstawie granicznych wielkości emisji (BAT-AEL) 
w odniesieniu do zorganizowanych emisji NH3, odorów, pyłu i całkowitego LZO do powietrza 
z biologicznego przetwarzania odpadów, zgodnie z załącznikiem do decyzji wykonawczej Komisji 
(UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych 
dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadów zgodnie z dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (Dz. U. UE L. z 2018 r. t 208, str. 38). 

b) Sporządzenie i przekazanie sprawozdań dokumentujących ten stan (wersja papierowa 
i elektroniczna, 

c) Wykonawca ponosi koszty wszelkich, koniecznych ww. badań. 
 



                                                                                                                                                

 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia i środki do wykonania przedmiotu 
umowy, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 stanowiący integralną część 
umowy.  

§ 2 
Obowiązki 

1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu – po zakończonych pracach - pisemne oświadczenie, 
zapewniające, że dostawa oraz prace objęte przedmiotem umowy są kompletne, w pełni sprawne 
i gotowe do użycia, 

2. Wykonawca zobowiązuje się do: 
a) wyjaśniania - w formie pisemnej - uwag zgłaszanych przez Zamawiającego lub osoby 

występujące w jego imieniu, dotyczących wykonywania przedmiotu zamówienia, 
b) dbania o mienie Zamawiającego, zabezpieczenia we własnym zakresie prowadzonych prac pod 

kątem bhp i p.poż. oraz utrzymania porządku na miejscu prac.  
3. Przywrócenia porządku i czystości na terenie objętym pracami, po zakończeniu prac, 

a w szczególności do zagospodarowania wytworzonych podczas prac odpadów, 
4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas 

wykonywania przedmiotu zamówienia.  
 

§ 3 
Termin realizacji przedmiotu Umowy 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot niniejszej umowy, o którym mowa  
w § 1 w terminie: 

1. Etap I – 7 tygodni od daty zawarcia umowy,  
2. Etap II – do 4 tygodni od daty podpisania protokołu końcowego etapu pierwszego. 
3. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru Etapu 1 i Etapu 2 Protokołem odbioru 

po wykonaniu przedmiotu umowy, w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia 
wykonanych prac do odbioru 

 
§ 4 

Wynagrodzenie 
4. Za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia……….. stanowiącą załącznik 

do niniejszej umowy ustala się wynagrodzenie na kwotę: 
netto: …………………………….......... zł (słownie: ....................................... zł),  
brutto: ....................................... zł. ( słownie: .......................................zł) 

2. Całkowita cena za wykonanie przedmiotu umowy nie ulegnie zmianie.  
3. Wykonawca otrzyma Wynagrodzenie w częściach, płatnych na następujących zasadach:  
a) Po wykonaniu i pozytywnym odbiorze Etapu 1 Wykonawca otrzyma 70% z wynagrodzenia 

określonego w §4 ust.1. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru. 
b) Po wykonaniu i pozytywnym odbiorze Etapu 2 Wykonawca otrzyma 30% z wynagrodzenia 
określonego w §4 ust.1. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru. 
4. Zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia za dostarczony i wykonany przedmiot umowy, 

w oparciu o zapisy §4 ust.3, będzie zrealizowana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 
nr ……………………………………………………................... w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury 
VAT, pod warunkiem jej zgodności z treścią zamówienia. 

5. Wykonawca zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu fakturę VAT w terminie 7 dni od daty jej 
wystawienia za pośrednictwem operatora pocztowego, dostawcy usług kurierskich , osobiście lub 
elektronicznie na adres faktury-zgk@gkostrow.pl 

6. Na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013r o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom 
w transakcjach handlowych Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Spółka z o.o. 
z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. B. Prusa 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka,  KRS 
0000153255, NIP 7591475720, REGON 550733679 oświadcza, że posiada status dużego 
przedsiębiorcy w rozumieniu Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 
17 czerwca 2014r. 



                                                                                                                                                

 

7. Wykonawca oświadcza, że posiada/nie posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 
4 pkt. 6 Ustawy z dnia 08 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom 
w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 424).  

8. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT a konto bankowe wskazane 
na fakturze jest kontem firmowym, do którego prowadzony jest rachunek bankowy VAT.  

9. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią jakichkolwiek swoich wierzytelności 
wynikających z niniejszej umowy (zakaz cesji), chyba że na powyższe Zamawiający wyrazi zgodę 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§ 5 

Osoby do kontaktu 
1. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym jest: 

……………….., tel. ……………….., adres e-mail: …………………………….  
2. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą jest: 

……………….., tel. ……………….., adres e-mail: …………………………….  
 

§ 6 
Gwarancja 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancję na przedmiot umowy, na okres …… miesięcy 
od daty uruchomienia biofiltra. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy przedmiotu umowy, w terminie 7 dni 
roboczych od daty zgłoszenia usterki przez Zamawiającego lub w innym terminie uzgodnionym 
pisemnie z Zamawiającym. Zgłaszanie usterek odbywać się będzie na numer Wykonawcy 
………………........................... i adres e-mail ………………………..................…….. 

 
§ 7 

Podwykonawcy 
1. Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć realizację następującej części zamówienia 

następującym podwykonawcom: 
  nazwa podwykonawcy: ..................................................................., w zakresie…………………. 
2. Do powierzenia realizacji części przedmiotu umowy podwykonawcy, stosuje się określone poniżej 

zasady: 
a) Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. 

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć 
umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego, 
do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, wraz z wyszczególnieniem zakresu, jaki 
chce mu powierzyć. Przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany 
dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 
umowy.  

b) Akceptacja lub odmowa akceptacji (zastrzeżenia, sprzeciwy) umowy podwykonawczej przez 
Zamawiającego nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający, w terminie 
14 dni od przedłożenia mu projektu umowy, zgłasza pisemne zastrzeżenia lub sprzeciw 
do projektu umowy o podwykonawstwo. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń lub sprzeciwu 
do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację projektu umowy 
przez Zamawiającego. 

c) Zgłoszenie sprzeciwu lub zastrzeżeń przez Zamawiającego w terminie określonym w ust. „b” 
będzie równoznaczne z odmową udzielenia zgody.  

d) W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca nie może polecić 
Podwykonawcy przystąpienia do realizacji zadania.  

e) W przypadku odmowy określonej w ust. 6, Wykonawca ponownie przedstawi projekt zmiany 
umowy z podwykonawcą lub aneks do umowy o podwykonawstwo, uwzględniając zastrzeżenia 
i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego.  



                                                                                                                                                

 

f) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, (wcześniej 
zaakceptowaną przez Zamawiającego) w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

g) Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie 
traktowana jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić 
podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.  

h) Umowy Wykonawcy z podwykonawcami, podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami 
powinny być zawarte na piśmie pod rygorem nieważności.  

i) Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  

j) Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania 
podwykonawców jak za własne. Na roboty wykonane przez podwykonawców gwarancji udziela 
Wykonawca, który ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania robót przez podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest 
zapewnić właściwą koordynację robót powierzonych poszczególnym podwykonawcom.  

k) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów 
selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny 
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania 
o udzielenie zamówienia.  

l) W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji zadania Podwykonawcy, dalszemu 
Podwykonawcy, Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do 
dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, dalszemu 
Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą, 
dalszym Podwykonawcą.  

m)  Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 
odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na 
zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.  

n) Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian zawartych umów 
podwykonawczych oraz zmian zakresu zadania powierzonego do wykonania przez 
podwykonawców.  

o) Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. „m”, dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, lub po przedłożeniu 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

p) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

q) W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w zakresie umownych 
robót podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do wystawionej przez siebie 
faktury:  
- zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich 

faktur, 
- dowodów zapłaty zobowiązań wobec podwykonawców lub dalszych podwykonawców 

wynikających z faktur podwykonawców. Dowodem zapłaty jest kopia polecenia przelewu,  
- oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, złożone nie wcześniej niż w dniu 

wystawienia faktury przez Wykonawcę, że Wykonawca nie zalega z żadnymi wymagalnymi 
zobowiązaniami w stosunku do podwykonawców, lub dalszych podwykonawców wynikającymi 
z umowy podwykonawstwa, 

r) Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia na rzecz 
Wykonawcy do czasu uregulowania jego zobowiązań wobec podwykonawców lub dalszych 



                                                                                                                                                

 

podwykonawców. Jeśli opóźnienie w zapłacie wymagalnego należnego podwykonawcom 
lub dalszym wynagrodzenia przekroczy 30 dni, Zamawiający ma prawo dokonać zapłaty 
kwoty należnej Podwykonawcom bezpośrednio na jego rzecz pomniejszając Wykonawcy 
wynagrodzenie o zapłacone Podwykonawcy kwoty. 

s) W razie odmowy zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przyczyny odmowy zapłaty 
(uwagi) oraz szczegółowo umotywuje Zamawiającemu, iż nie narusza to prawa ani 
warunków jego umowy z podwykonawcą w terminie 7 dni, od dnia wystąpienia 
o uzasadnienie przez Zamawiającego. Zamawiającemu przysługuje w takiej sytuacji prawo 
szczegółowego zbadania wywiązywania się Wykonawcy z warunków umowy 
z podwykonawcą, a także domagania się od podwykonawcy złożenia stosownych 
oświadczeń oraz udostępnienia dokumentów umownych.  

t) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

u) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za prace wykonane 
przez Podwykonawcę w przypadku :  
1) zawarcia umowy z Podwykonawcą lub zmiany Podwykonawcy, bez zgody 
Zamawiającego,  
2) zmiany warunków umowy z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego,  
3) nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy z Podwykonawcą zgłoszonych 
przez Zamawiającego lub innego naruszenia art. 647 1 Kodeksu cywilnego.  

v) Wykonawca zobowiązuje się koordynować prace realizowane przez podwykonawców, 
z zastrzeżeniem, że Stroną dla Zamawiającego będzie w każdym przypadku Wykonawca. 

w) Konieczność 3-krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. „m”, lub konieczność dokonania bezpośrednich 
zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może 
stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez 
Zamawiającego. 

x) Projekty umów o podwykonawstwo, jej zmiany lub kopie poświadczonych umów, aneksów 
Wykonawca przekazywać będzie wyłącznie przez sekretariat Zamawiającego (ul. B. Prusa 
66, 07-300 Ostrów Mazowiecka) 

 
§ 8 

Kary umowne 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) w wysokości 0,5% wartości przedmiotu zamówienia brutto, o którym mowa  
w § 4. ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień w opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu 
niniejszej Umowy. 

2) w wysokości 0,5% wartości przedmiotu zamówienia brutto, o którym mowa  
w § 4. ust.1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy 
odbiorze. 

3) w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4. ust.1  umowy, za każdy dzień 
opóźnienia w wykonaniu napraw w okresie gwarancji i rękojmi. 

4) w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4. ust. 1 umowy z tytułu 
odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym 
w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej 
umowy. W takim przypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  karę umowną  w wysokości 10% 
wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 niniejszej umowy, a Zamawiający będzie 
wolny od ponoszenia jakichkolwiek kosztów. 

3. Przez rażące naruszenie obowiązków rozumie się: 
a) opóźnienie w przekazaniu Zamawiającemu przedmiotu niniejszej umowy przekraczające 14 dni 

kalendarzowych licząc od  terminu realizacji przedmiotu Umowy, o  którym  mowa w § 3. 



                                                                                                                                                

 

b) stwierdzenie przez Zamawiającego, że stan techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia nie 
spełnia parametrów technicznych określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 

4. Dodatkowo Zamawiającemu przysługuje w oparciu o Prawo zamówień publicznych, prawo 
odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia; w takiej sytuacji 
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części 
umowy. 

2) z winy Wykonawcy, gdy Wykonawca nie przystąpi do realizacji przedmiotu umowy bez 
uzasadnionych przyczyn lub nie dokonuje realizacji umowy mimo dodatkowego wezwania 
Zamawiającego złożonego na piśmie. 

4. Odstąpienie powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie 30 
dni od powzięcia przez Zamawiającego informacji o przyczynach odstąpienia od umowy, o których 
mowa powyżej. Odstąpienie uznaje się za skuteczne z chwilą doręczenia drugiej stronie 
oświadczenie o odstąpieniu. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych, o których mowa w §8 umowy z 
wynagrodzenia przysługującemu Wykonawcy. 

 
§ 8 

Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub części, według swego 

wyboru w następujących przypadkach i terminach: 
1) Wykonawca opóźnia się o 5 dni z realizacją przedmiotu umowy  w stosunku do postanowień §3 

niniejszej umowy — odstąpienie w terminie 14 dni od upływu ustalonego terminu, 
2) Wykonawca narusza postanowienia niniejszej Umowy, w szczególności dostarcza przedmiot 

zamówienia niezgodny z wymogami określonymi przez Zamawiającego, mimo wezwania  
Zamawiającego do zaprzestania naruszeń i zmiany sposobu wykonania Umowy i wyznaczenia mu  
w tym celu odpowiedniego, nie krótszego niż 5 dni, terminu - odstąpienie w terminie 14 dni od 
bezskutecznego upływu wyznaczonego  terminu, 

3) wystąpi istotna zmiana okoliczności, powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 
Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia — odstąpienie  w terminie 
30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, 

4) zostanie ogłoszone rozwiązanie firmy Wykonawcy - odstąpienie w terminie 14 dni od dnia               
powzięcia wiadomości o tej okoliczności, 

5) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawca - odstąpienie w terminie 14 dni od dnia                  
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 9 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
zwanego dalej „Zabezpieczeniem”.  

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.  
3. Całkowita kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi 5 % ceny całkowitej podanej 

w ofercie Wykonawcy i wynosi ....................... zł (słownie: .........................................../100).  
4. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie 

..............................................  
5. Zamawiający zwróci Zabezpieczenie w następujących terminach:  

1) 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru 
końcowego, o którym mowa w § 3 ust. 3 Umowy;  

2) 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w którym upływa okres gwarancji, 
o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy 

 
 



                                                                                                                                                

 

§ 10 
Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonać cesji wierzytelności należności 
wynikających z tytułu realizacji niniejszej umowy. 
 

§ 11 
1. Postanowienia niniejszej umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców 

wspólnie ją realizujących. 
2. Wykonawcy wspólnie realizujący umowę wyznaczają Lidera upoważnionego do zaciągania 

zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie umowę. Lider upoważniony 
jest także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania 
poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie realizujących niniejszą umowę. 
 

§ 12 
1. Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 
2. Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy. 
3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego oraz jeden egzemplarz. dla Wykonawcy. 
 

§13 
 
 

Klauzula informacyjna 
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa 
danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych. 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi 
Mazowieckiej Sp. z o.o.,  
ul. Bolesława Prusa 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka, osobą reprezentującą Administratora Danych jest 
Prezes Zarządu. 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować  
w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych poprzez adres e-mail: ido@gkostrow.pl 
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO, tzn. dane będą 
przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach - na podstawie Państwa 
zgody albo w związku z wykonywaniem umowy, której są Państwo stroną. 
4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę 
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane 
dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter  dobrowolny. 
5. W zakresie danych osobowych Państwa dotyczących, przysługują Państwu następujące prawa: 

• prawo dostępu do danych osobowych, 
• prawo sprostowania danych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe, 
• prawo do usunięcia danych – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych  

w art. 17 RODO, 
• prawo ograniczenia przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach 

określonych w art. 18 RODO, 
• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek  i na 

warunkach określonych w art. 21 RODO, 
• prawo do cofnięcia zgody – tylko jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 

lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, 
• prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 



                                                                                                                                                

 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności 
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych. 
7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub 
umowy powierzenia przetwarzania danych. 
8.Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym 
profilowania. 

 
 

Zamawiający:                                                                                           Wykonawca 
 
 
………………………     ……………………… 


