
 

 

 

  

Zmiany we wzorze umowy -  Załącznik nr 6 do SIWZ 
 

we wzorze umowy jest: 

§8 

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiającego Zabezpieczenie 

Należytego Wykonania Umowy w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 2 ust. 1. tj. kwotę ____________ słownie: 

_________________________________ w następujących formach dopuszczonych 

zapisem art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: 

a) w pieniądzu tj. przelewem kwoty w wysokości ______________zł, na konto 

Zamawiającego - numer rachunku: __________________________ z dopiskiem 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – postępowanie ……………………………., 

b) w formie ________________, której oryginał został złożony w siedzibie 

Zamawiającego. 

2. Zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie w 

innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru, 

z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub 

wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

3. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 

dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w 

innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, 

poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata następuje nie później 

niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

4. Dokument potwierdzający wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy na okres obejmujący wykonanie przedmiotu zamówienia oraz okres 

rękojmi - stanowi Załącznik do Umowy. 

5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy na 

poniższych zasadach: 

7. ________ % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w 

terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za 

należycie wykonane, 

8. _______ % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone 

Wykonawcy, na jego pisemny wniosek założony nie wcześniej niż po upływie 15 dni licząc 

od dnia, w którym skończy się okres rękojmi na wykonane dzieło. 

9. Zmiana formy zabezpieczenia może nastąpić zgodnie z art. 149 ustawy prawo zamówień 

publicznych. 



10. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy służy w szczególności pokrywaniu kar 

umownych i zaspokajaniu pozostałych roszczeń Zamawiającego z tytułu nienależytego 

wykonywania umowy przez Wykonawcę. 

we wzorze umowy być powinno: 

§8 

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiającego Zabezpieczenie 

Należytego Wykonania Umowy w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 2 ust. 1. tj. kwotę ____________ słownie: 

_________________________________ w następujących formach dopuszczonych 

zapisem art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: 

c) w pieniądzu tj. przelewem kwoty w wysokości ______________zł, na konto 

Zamawiającego - numer rachunku: __________________________ z dopiskiem 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – postępowanie ……………………………., 

d) w formie ________________, której oryginał został złożony w siedzibie 

Zamawiającego. 

2. Dokument potwierdzający wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy na okres obejmujący wykonanie przedmiotu zamówienia oraz okres 

rękojmi - stanowi Załącznik do Umowy. 

3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy na 

poniższych zasadach: 

5. 70 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w 

terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za 

należycie wykonane, 

6. 30 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone 

Wykonawcy, na jego pisemny wniosek założony nie wcześniej niż po upływie 15 dni licząc 

od dnia, w którym skończy się okres rękojmi na wykonane dzieło. 

7. Zmiana formy zabezpieczenia może nastąpić zgodnie z art. 149 ustawy prawo zamówień 

publicznych. 

8. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy służy w szczególności pokrywaniu kar 

umownych i zaspokajaniu pozostałych roszczeń Zamawiającego z tytułu nienależytego 

wykonywania umowy przez Wykonawcę. 

 

 

 


