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Umowa nr NI.272….2019 

zawarta w dniu ……………………………. pomiędzy: 

ZAMAWIAJĄCYM: 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością 

z siedzibą w Przemyślu, ul. Rokitniańska 4, 37-700 Przemyśl 

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS: 0000092068, NIP 795-000-82-21,  

Kapitał zakładowy 102 262 000,00 zł 

reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

a WYKONAWCĄ: 

……………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………..…………… 

reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………... 

 

W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie 

przetargu ofertowego 

prowadzonego w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień przez Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Przemyślu z dnia 30.12.2014 r. z póź. zm. pn.: 

 

Roboty budowlane związane z malowaniem ścian i sufitów wraz z przygotowaniem powierzchni  

w pomieszczeniach budynków Stacji Filtrów i Ozonowni w Zakładzie Uzdatniania Wody w Przemyślu.   

 

została zawarta umowa następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie robót budowlanych polegających 

na: 

• przygotowaniu w koniecznym zakresie powierzchni ścian i sufitów pod malowanie t,j.: czyszczenie, 

szpachlowanie, uzupełnienie ubytków, likwidacja wykwitów i inne niezbędne prace z tym 

związane; 

• gruntowaniu powierzchni ścian i sufitów; 

• dwukrotnym malowaniu ścian i sufitów (kolor biały lub jasnoszary) 

w budynkach Zakładu Uzdatniania Wody przy ul. Rosłońskiego w Przemyślu: 

 

• Pomieszczenie armatury filtrów: 

Powierzchnia malowania: ok.  1223 m2 

Wysokość pomieszczenia: ok.  6,5 m 

• Ozonownia:   

Powierzchnia malowania: ok. 850 m2 

Wysokość pomieszczeń: od 3,2 m do 10 m 
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2. Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane jako integralna część 

niniejszego zamówienia: 

a) przetarg ofertowy – znak: NI.271.6.2019  

b)    oferta Wykonawcy złożona w trybie przetargu ofertowego – realizowanego zgodnie  

z Regulaminem Udzielania Zamówień przez PWIK sp. z o.o. z dnia 30.12.2014 r. z późniejszymi 

zmianami (RUZ). 

§ 2 

Obowiązki stron 

1. Obowiązki Zamawiającego: 

1.1 Przekazanie placu budowy.  

1.2 Zapewnienie nadzoru inwestorskiego. 

1.3 Dokonywanie odbiorów prac na zasadach określonych w § 5 niniejszej umowy. 

 

2. Obowiązki Wykonawcy: 

2.1. Przejęcie od Zamawiającego placu budowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

Wykonawca od dnia protokolarnego przejęcia terenu budowy przyjmuje na siebie 

odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia i szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom 

trzecim na terenie budowy w trakcie trwania przedmiotu umowy. W szczególności Wykonawca 

zobowiązany jest do prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, BHP i 

ppoż. i prawa pracy. Skutki nieprzestrzegania wymienionych przepisów obciążają Wykonawcę, 

Zamawiający zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu. 

2.2. Rozpoczęcie robót w terminie do 3 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy. 

2.3. Z uwagi na zakład będący w ruchu - uzgodnienie z Zamawiającym szczegółowych terminów, 

sposobu i organizacji realizacji prac.  

2.4. Na czas malowania, podłogi, wyposażenie i armaturę obiektów należy zabezpieczyć skutecznie 

przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Koszt zabezpieczenia należy wkalkulować w cenę oferty.  W 

razie konieczności po uzgodnieniu z Zamawiającym - przenoszenie wyposażenia pomieszczeń. 

2.5. Dysponowanie osobami posiadającymi niezbędne uprawnienia do realizacji zamówienia (w całym 

okresie realizacji zamówienia). 

2.6. Dysponowanie specjalistycznym sprzętem niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia (w 

całym okresie realizacji zamówienia). 

2.7. Sporządzenie przed przystąpieniem do robót dokumentacji fotograficznej miejsca wykonywania 

prac. 

2.8. Wykonawca zobowiązany jest do użycia materiałów posiadających aktualne dokumenty 

dopuszczające do stosowania w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881 z późn. zm.). Przed wbudowaniem 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu świadectwa i atesty higieniczne materiałów budowlanych 

przeznaczonych do wbudowania celem ich akceptacji. Ze względu na specyfikę pomieszczeń, 

zastosowana farba powinna być przeznaczona do pomieszczeń narażonych na działanie wilgoci, 

odporność na ścieranie: klasa 2 wg PN-EN 13300. Temperatura stosowania farby zgodnie  

z warunkami producenta.   

2.9. Z uwagi na wysokość pomieszczeń przeznaczonych do malowania przewiduje się użycie drabin i 

pomostów.  

2.10. Nakładanie powłok malarskich metodą natryskową, jest dozwolone za zgodą Zamawiającego tylko  

w przypadku posiadania specjalistycznego sprzętu.  
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2.11. W trakcie realizacji zadania stosowanie się do zaleceń, uwag itp. przekazywanych w ramach 

nadzoru technicznego. Zabrania się jakichkolwiek ingerencji w układ technologiczny i kontrolno-

pomiarowy. 

2.12. Zgłoszenie do odbiorów częściowych, kolejnych etapów realizacji robót: 

• przygotowania powierzchni ścian i sufitów, 

• gruntowania powierzchni, 

• malowania powierzchni.  

2.13. Roboty należy prowadzić zgodnie obowiązującymi normami oraz wytycznymi producenta 

materiałów oraz w odpowiednich przedziałach czasowych gwarantujących odpowiednie 

wysychanie powierzchni na poszczególnych etapach robót z uwzględnieniem warunków 

wilgotnościowych panujących w pomieszczeniach. 

2.14. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy 

sposób postepowania z nimi, zgodnie z odpowiednimi przepisami. Wywóz odpadów budowlanych 

odbywa się na koszt Wykonawcy.    

2.15. Uporządkowanie pomieszczeń po zakończeniu prac. Pełne prace porządkowe po malowaniu – w 

tym odkurzanie i mycie – wraz z usunięciem powstałych z winy Wykonawcy skutków prac w 

obrębie budynków. 

 

§ 3 

Podwykonawcy 

1. Strony ustalają, że Wykonawca będzie wykonywał za pomocą Podwykonawców następujący zakres 

robót: 

   a) ………………………………………. 

   b) ………………………………………. 

   c) ………………………………………. 

 

2. Pozostały zakres robót Wykonawca będzie wykonywał własnymi siłami. Zamawiającemu przysługuje 

prawo żądania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, 

niezgodny z założeniami i przepisami. Do Podwykonawców robót specjalistycznych nie ma 

zastosowania pkt 2 niniejszego paragrafu. 

3. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą jest wymagana zgoda 

Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy 

z Podwykonawcą, zawierającej szczegółowy zakres robót do wykonania przez Podwykonawcę, nie 

zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

§ 4 

Termin wykonania - 06.05.2019 -01.07.2019 r. 

§ 5 

Odbiory 

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie przedmiotu zamówienia 

objętego niniejszą umową bez wad uniemożliwiających jego użytkowanie zgodnie z jego 

przeznaczeniem potwierdzone protokołem odbioru końcowego. Data podpisania protokołu odbioru 

końcowego jest datą zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia. 

2. Odbiorom częściowym będą podlegały roboty zanikające i ulegające zakryciu. Odbiór tych robót 

przez Zamawiającego nastąpi w terminie bezzwłocznym po zgłoszeniu przez Wykonawcę,  

nie dłuższym jednak niż 4 dni. Jeżeli Wykonawca nie zgłosi Zamawiającemu odbioru robót 

częściowych, zostanie obciążony kosztami ponownego ich odkrycia. 
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3. Dla dokonania odbioru częściowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu niezbędne dokumenty,  

a w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty i atesty dotyczące odbieranego elementu robót. 

4. Zamawiający powoła komisję i dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi     

w terminie do 14 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Zakończenie 

czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej 21 dnia licząc od dnia ich rozpoczęcia.  

5. W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć przedstawiciele Zamawiającego  

i Wykonawcy. 

6. Na co najmniej 5 dni roboczych przed dniem odbioru końcowego Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu 

odbioru, a w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty i atesty. 

7. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia   

i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. 

8. Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego pomimo zgłoszenia 

gotowości do odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania 

wynikającego z umowy. 

9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości 

do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiający odmówi 

odbioru. 

10. Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

1) Jeżeli wady nadają się do usunięcia, to Zamawiający może żądać usunięcia wad, wyznaczając 

odpowiedni termin. Fakt usunięcia wad zostanie potwierdzony protokołem. 

2) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, a umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru 

zgodnie z jego przeznaczeniem, to Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy 

odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej. 

3) Jeżeli stwierdzone wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie  

z jego przeznaczeniem, to Zamawiający: 

• może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do 

naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach 

określonych w § 9 niniejszej umowy, 

• może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, w przypadku niewykonania  

w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi. 

 

§ 6 

Wynagrodzenie 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie za rzeczywiście 

zrealizowaną ilość robót budowlanych według poniższej zależności: 

W = IRB * CO  [PLN] netto  

                       gdzie: 

                           W –  Wynagrodzenie netto Wykonawcy [PLN] 

                                 IRB –  Powierzchnia pomalowanych ścian i sufitów  [m2] 

                                 CO –  cena ryczałtowa za 1 [m2] powierzchni pomalowanych ścian i sufitów  

zaoferowana przez Wykonawcę w złożonej ofercie: ……….... PLN/1m2 netto 

słownie: (……..……..………..) 

 

Do tak wyliczonego powyżej wynagrodzenia netto Wykonawca doliczy podatek VAT zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 
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§ 7 

Warunki płatności 

1. Faktura za wykonane prace wystawiana będzie dla Zamawiającego jako płatnika. 

2. Podstawą wystawienia faktury będzie:  

       - protokół odbioru końcowego elementów robót sporządzony po wykonaniu przez Wykonawcę robót 

budowlanych, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy. 

3. Termin płatności faktury wynosi 21 dni od dnia przekazania Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 

faktury wraz z podpisanymi protokołami robót. 

4. Zamawiający może żądać jako załącznika do faktury, oświadczeń Podwykonawców o uregulowaniu 

przez Wykonawcę wymaganych zobowiązań z tytułu realizowanych przez Podwykonawców robót 

wskazanych w § 3. 

5. Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie 

protokołu odbioru końcowego. 

6. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy.  

7. Wykonawca oświadcza, że jest / nie jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP ………………………………… 

8. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP 795-000-82-21.  

9. Za nieterminową realizację faktury Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienia w 

transakcjach handlowych. 

§ 8 

Gwarancja i rękojmia 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24-miesięcznej rękojmi za wady i 24-miesięcznej gwarancji 

jakości wykonanych robót. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym po 

pozytywnie zakończonym odbiorze końcowym. Prawo wyboru dochodzenia roszczeń z rękojmi za 

wady i gwarancji jakości dla każdej wady z osobna należy do Zamawiającego. 

2. Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca usunie wady wykonanych robót, które zostaną zgłoszone przed 

upływem umownego terminu gwarancji i rękojmi. 

3. O wykryciu wady Zamawiający jest obowiązany zawiadomić na piśmie Wykonawcę w terminie 14 dni 

od wykrycia wady, wyznaczając technicznie możliwy termin na jej usunięcie. Okres gwarancji ulega 

przedłużeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych. 

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym przez Zamawiającego, to Zamawiający może 

zlecić usunięcie wad osobie trzeciej. Udokumentowany koszt usunięcia wad przez osobę trzecią 

ponosi Wykonawca, którego wartość uiści w terminie 21 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego 

wezwania do pokrycia kosztów. 

5. W przypadku nieusunięcia wad Zamawiający może korzystać także z uprawnienia do dochodzenia 

naprawienia szkody z powodu wystąpienia wad lub ich nieusunięcia w wyznaczonym terminie. 

6. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy Wykonawca ponosi na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz na zasadach przewidzianych  

w ust. 1-5. 

§ 9 

Kary umowne 

 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy,   

w formie kar umownych w następujących wysokościach: 

1.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy karę umowną              

w wysokości 0,5% wynagrodzenia, za każdy dzień zwłoki; 
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 1.2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub 

w okresie gwarancji karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia, za każdy dzień zwłoki, licząc od 

daty wyznaczonej na usunięcie wad; 

 1.3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy; 

 1.4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego karę umowną w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy. 

2.  Strony umowy zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania – na zasadach ogólnych – 

przewyższającego wysokość kar umownych. 

 

§ 10 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w jednej lub w kilku następujących 

formach: 

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, 

że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 

1158, z poźn. zm.). 

2.   Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego:  

PEKAO S.A. I O/PRZEMYŚL nr 86 1240 2568 1111 0000 3629 3278 

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

wadium na poczet zabezpieczenia. 

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może za zgodą kierownika Zamawiającego dokonać zmiany 

formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w § 10 pkt. 1 niniejszej umowy. 

5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia  

 i bez zmniejszenia jego wysokości. 

6. Kwotę zabezpieczenia ustala się w wysokości 10% wartości umowy albo maksymalnej wartości 

nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy, jeżeli w ofercie podano cenę 

jednostkową lub ceny jednostkowe. 

7. Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia  

i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Za dzień wykonania zamówienia uważa się 

dzień podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego (od którego liczony jest 

początek biegu terminu gwarancji). 

8. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości 

zabezpieczenia. 

9. Kwota, o której mowa w § 10 pkt. 8 niniejszej umowy, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po 

upływie okresu rękojmi za wady.  

§ 11 

Zmiana umowy 

1. Zmiany umowy można dokonać zgodnie z § 69 Regulaminu Udzielania Zamówień przez PWIK sp. z o.o. 

w Przemyślu z dnia 30.12.2014 r. z póź. zm. 

2. Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 
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§ 12 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

2. Niezależnie od przypadków, o których mowa w ust.1 Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, 

jeżeli:  

2.1.  Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy. 

2.2.  Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. 

2.3.  Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie jak w § 2 pkt 2 ppkt. 2.2 niniejszej umowy bez 

uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na 

piśmie. 

2.4.  Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni z przyczyn zawinionych 

przez Wykonawcę. 

2.5.  Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje 

zobowiązania. 

2.6.  Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  

W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części umowy (§ 70 Regulaminu udzielania zamówień przez PWIK sp. z o.o.  

w Przemyślu). 

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

3.1.  Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania 

protokołu odbioru robót w terminie 30 dni. 

3.2.  Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności odstąpienia   

i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

5.1.  W terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia. 

5.2.  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 

strony, z przyczyn której nastąpiło odstąpienie od umowy. 

5.3.  Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do 

realizacji innych robót, nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło  

z przyczyn niezależnych od niego. 

5.4.  Wykonawca zgłosi do dokonania, przez Zamawiającego, odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada. 

5.5.  Wykonawca, niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia 

przez niego dostarczone lub wniesione. 

6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności, zobowiązany jest do: 

6.1.  Dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia od umowy. 

6.2.  Przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.  
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§ 13 

Ubezpieczenia 

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć                 

w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej. 

2.  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy. 

 

§ 14 

Postanowienia końcowe 

1. Strony wyznaczają swoich przedstawicieli na budowie: 

1.1. Zamawiający:  

• przedstawiciel Zamawiających: …………………………………….. 

1.2. Wykonawca:  

• przedstawiciel Wykonawcy: ……………………………………………..   

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa 

Budowlanego oraz Regulaminu Udzielania Zamówień przez PWIK sp. z o. o. w Przemyślu z dnia 

30.12.2014 r. z póź. zm.. 

3. Właściwym do rozpoznawania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze Stron. 

 

Załącznikiem do umowy jest: 

• Oferta z dnia……… 

 

 

 

   ZAMAWIAJĄCY                                                                                                            WYKONAWCA 

 

 

 

 

    


