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UMOWA Nr 11/2018 

zawarta w dniu 13 lutego 2018 r. w Gzach, pomiędzy: 
Gminą Gzy z siedzibą w Gzach, Gzy 9, 06-126 Gzy, 
NIP: 568-15-45-506, REGON 130378114, 
reprezentowaną przez: 
Wójta Gminy Gzy - Barbarę Polańską 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Eweliny Stawińskiej 
zwaną w treści umowy "Zamawiającym", 
a Firmą 
USŁUGI REMONTOWO - BUDOWLANE ,,Arbud" Kaszuba Arkadiusz 
z siedzibą w: Pułtusku przy ul. Tadeusza Kościuszki 16 
zarejestrowaną w: Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej 
reprezentowanym przez: 
1. Arkadiusza Kaszubę 
REGON: 130926662 NIP: 5681033054 
zwaną w dalszej części umowy "Wykonawcą" 

§1. 
Umowa zawarta jest na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późno zm.). 

§2. 
l.Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn. "Rozbudowa, nadbudowa 
i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szyszki Włościańskie". 
2. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki: 

1) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 
2) Oferta Wykonawcy z dnia 16.01.2018r. (termin otwarcia ofert). 

3. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 dofinansowane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020. 

§3. 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy bez udziału podwykonawców. 
LUB 

1. 	 Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z udziałem podwykonawcy, tj.: nie dotyczy. 
2. 	 Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za działania lub zaniechania podwykonawcy, jak za własne 

działania i zaniechania 
3. 	 Wykonawca zapewni w umowach z podwykonawcą rozszerzenia odpowiedzialności podwykonawcy za wady 

fizyczne na okres nie krótszy od okresu, w którym Wykonawca ponosi odpowiedzialność za te wady wobec 
Zamawiającego. 

4. 	 Przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, 
której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, 
zawartą między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), 
a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym 
podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. 

5. 	 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają 
oni kwalifikacje do ich wykonania. 

6. 	 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, dostawy, usługi 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia 
publicznego na roboty budowlane, dostawy, usługi, do przedłożenia zamawiającemu do akceptacji projektu 
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy 
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

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

9. 	 Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania wniosku, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 


l )  niespełniającej wymagań określonych w specyfikacj i istotnych warunków zamówienia; 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 7. 


10. Nie 	 zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, dostawy, usługi w terminie określonym w ust. 8, uważa się za akceptację 
projektu umowy przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, dostawy, usługi 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

12. Zamawiający, 	 w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, dostawy, usługi w przypadkach, o których mowa w ust. 8. 

13. 	Nie zgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, dostawy, usługi w terminie określonym w ust. II, uważa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego. 

14. Wykonawca, podwykonawca 	lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, przedkłada 
zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 13, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony 
w ust. 7, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod 
rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

16. Przepisy ust. 6-14 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 
17. Zamawiający może 	zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych 
dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni. 

18. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany 
do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem 
terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą. 

19. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 
od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 
zamówienia na roboty budowlane. 

20. 	Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 18, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po 
przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

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

22. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag 
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
o których mowa w ust. 18. Termin zgłaszania uwag wynosi 7 dni od dnia doręczenia informacji. 

23. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 21, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) 	 dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 
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24. W 	 przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których 
mowa w ust. 18, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

2 5. 	Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie 
obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. 

§ 3. 
Strony ustalają, że przedmiot zamówienia objęty niniejszą umową zostanie zrealizowana w następującym 
terminie: 
1. rozpoczęcie: 15.03.20l 8r. 
2. zakończenie: 15.09.2018r. 

§ 4. 
Zamawiający zobowiązuje się do: 
l. przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia 
robót, 
2. wskazania miejsca do zagospodarowania zaplecza, 
3. zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 
4. odbioru robót zanikających w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia ich wykonania, 
5. odbioru przedmiotu umowy, 
6. zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty. 

§ 5. 
l .  Zamawiający wyznacza Inspektora Nadzoru. 

Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 19 94 r. Prawo 

budowlane (Dz. U. z 20l7r, poz. 1332 z późno zm.). 

2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością robót, 

które są niezbędne do prawidłowego i zgodnego z umową oraz przepisami prawa budowlanego ich wykonania. 


§ 6. 
L Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć i oznakować roboty, dbać o stan techniczny i prawidłowość 
oznakowania przez cały czas realizacji zadania oraz zapewniać warunki bezpieczeństwa. 
2. W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie woInym od przeszkód oraz 
będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne 
urządzenia prowizoryczne. 
3. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go 
Zamawiającemu w dniu odbioru robót. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej 
prowadzonych robót. 

§ 7. 
Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do 
wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną, bądź deklarację 
zgodności. 

§ 8. 
l .  Wartość robót jest określona na: 

kwotę netto w wysokości 636 856,38 zł (słownie: sześćset trzydzieści sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć 

złotych trzydzieści osiem groszy), 

w tym: 

roboty doL świetlicy wiejskiej na kwotę netto: 565424,07 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy 


czterysta dwadzieścia cztery złote siedem groszy), 

roboty doL garaży OSP na kwotę netto 71 432,31 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzydzieści 

dwa złote trzydzieści j eden groszy), 

podatek VAT 23% tj. 146476,96 zł (słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć 

złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy) 
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w tym: 
roboty dot. świetlicy wiejskiej na kwotę 13 0 047,53 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy czterdzieści siedem 

złotych pięćdziesiąt trzy grosze), 
roboty dot. garaży OSP na kwotę 16429,43 zł (słownie: szesnaście tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć 
złotych czterdzieści trzy grosze), 
kwotę brutto w wysokości: 783 333,34 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy 
złote trzydzieści cztery grosze) 
w tym: 
roboty dot. świetlicy wiejskiej na kwotę brutto 695 47 1,60 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy 
czterysta siedemdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt groszy), 
roboty dot. garaży OSP na kwotę brutto 87 861,74 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset 
sześćdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt cztery grosze). 
2. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania. 

§ 9. 
1. Cena oferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia jest ryczałtową ceną stałą uwzględniającą podatek VAT 
i nie ulegną zmianie w trakcie wykonania zamówienia. 
2. Cena zostanie przez Wykonawcę podana w złotych polskich. Płatności będą dokonywane w złotych polskich. 
3. Zapłata za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi po odbiorze protokolarnym robót podpisanym przez 
Inspektora Nadzoru, Zamawiającego i Wykonawcę w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury. 
4. Nie dopuszcza się płatności na podstawie faktur częściowych. 

§ 1 0. 
Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe: 
Informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Jeżeli 
Wykonawca nie poinformuje o tych faktach: 
- będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, a następnie 
przywrócenia roboty do stanu pierwotnego, 
- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót - naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego. 

§ 1 1. 
l. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy zostanie rozszerzona 
poprzez lenie pisemnej gwarancji. 
2. Wykonawca udziela 60 - miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty. 
3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu pisemną gwarancję w dniu podpisania umowy. 
4. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależne od uprawnień 
wynikających z gwarancji. Okres rękojmi strony ustalają na okres 36 miesięcy. 

§ 12. 
Strony ustalają odpowiedzialność na zasadzie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach: 
l. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za nieterminowe oddanie przedmiotu umowy - 0, 1 %  wynagrodzenia netto ustalonego w § 8 pkt. 1 za każdy 

dzień zwłoki, 

b) za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi - 0, 1 %  wynagrodzenia 

netto za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

c) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy 0, 1% wynagrodzenia netto 
-

ustalonego w § 8 pkt. 1 za każdy dzień przerwy, 

d) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia netto 

ustalonego w § 8 pkt. 1 .  


2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: 

a) a) za nieterminowe przekazanie terenu budowy - 0, 1 %  wynagrodzenia netto ustalonego w § 8 pkt. 1 za każdy 

dzień zwłoki, 

b) za uniemożliwienie przez Zamawiającego rozpoczęcia robót O, 1% wynagrodzenia netto ustalonego w § 8 pkt. 1 

za każdy dzień zwłoki, 

c) za spowodowanie zwłoki w przeprowadzeniu odbioru z przyczyn niezależnych od Wykonawcy 0, 1 %  


wynagrodzenia netto ustalonego w § 8 pkt. 1 za każdy dzień licząc od następnego dnia po terminie, 
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d) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, za wyjątkiem § 16 pkt 2 wysokości 5% 
wynagrodzenia netto ustalonego w § 8 pkt. 1 

§ 13. 
1. Strony ustalają, że będzie komisyjnie spisany protokół z czynności odbioru. zawierający wszelkie ustalenia 
dokonane w toku odbioru. jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 
2. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania 
wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót jako wadliwych. 
3. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji, 
rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o których mowa w § 14 
niniejszej Umowy. 
4. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono 
istnienie takich wad, które uniemożliwiają Użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem aż do 
czasu usunięcia tych wad. 

§ 14. 
L Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto 
przedstawionej w ofercie co stanowi kwotę: 78333,33 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta 
trzydzieści trzy złote trzydzieści trzy grosze) 
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione zostaje w formie: gwarancji ubezpieczeniowej. 
3. Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy przeznaczone jest na: 
30% na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, -

70% na zabezpieczenie zgodne z Umową wykonania robót. -

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 będzie zwrócone Wykonawcy 
w terminach i wysokościach jak niżej: 
a) 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 
zamawiającego za należycie wykonane 
b) 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu rękojmi za wady lub gwarancji 
jakości. 

§ 15. 
l. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem 
nieważności takiej zmiany. 
2. Niedopuszczalne jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej Umowy oraz 
wprowadzenie nowych postanowień do Umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich 
uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba 
że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia Umowy. 

§ 16. 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; odstąpienie w tym przypadku może 

nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

b) w razie upadłości lub rozwiązania fIrmy Wykonawcy, 

c) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania 

Zamawiającego złożonego na piśmie, 

d) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłuZej niż 14 dni. 

2. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia 

i powinno zawierać uzasadnienie. Zawiadomienie powinno być przekazane Wykonawcy co najmniej 7 dni przed 

terminem odstąpienia. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki: 

a) w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 

szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia, 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na własny koszt. 

4. Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, 

jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, oraz 

niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego 

dostarczone lub wniesione. 
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5. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest 

do: 

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane 

do dnia odstąpienia, 

b) przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 


§ 17. 
l. W razie sporu na tle wykonania niniejszej Umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia publicznego 
Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. 
2. Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego. 
3. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę roszczenia 
w terminie 14 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 
4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia odpowiedzi 
na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową. 

§ 18. 
Prawa i obowiązki stron objęte niniejszą umową nie mogą być przenoszone na osoby trzecie. 

§ 19. 
l. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą 

zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji 

robót objętych niniejszą umową. 

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 

a) roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem 

robót, 

b) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników 

i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 


§ 20 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, 
Kodeksu Cywilnego oraz Prawo budowlane. 

§ 21 
Umowę niniejszą sporządza się w 3 egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla Zamawiającego l dla 
Wykonawcy. 

Załączniki stanowiące integralną część umOlły: 
l. Oferta lłYkonawcy, 
2. SpeCJ1ikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
3. Kosztorys ofertowy. 
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