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UMOWA NR ……………….. 
 

Zawarta w  Łapach  w dniu ................................. pomiędzy: 

 

Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łapach, ul. Płonkowska 44, 18 – 100  Łapy, wpisana do KRS 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy w Białymstoku, NR KRS 

0000442581, wysokość kapitału zakładowego 24 093 400,00 zł, reprezentowanym przez: 

1. ………………………. – Prezes Zarządu, 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym",  

a 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… działającym na 

podstawie wpisu do KRS pod numerem  …….. /(prowadzącym działalnością gospodarczą pod nazwą 

……………………………………………………… 

z siedzibą przy  ……………………………………………………………….. 

REGON ……………. ), będącym zarejestrowanym płatnikiem podatku VAT o numerze NIP ………………  , 

 

w imieniu którego działa: 

1. …………………………………… – …………………………………………, 

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą", 

 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa samochodu do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji z systemem 

odzysku wody w ramach projektu pn. 

„Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Łapy, poprzez modernizację oczyszczalni 

ścieków w Łapach i SUW w Płonce-Strumiance wraz z budową rurociągów oraz budową kanalizacji 

sanitarnej w miejscowościach Łupianka Stara i Płonka-Kozły” 

z dostawą do siedziby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łapy oraz uruchomieniem i 

przeszkoleniem obsługi. 

2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łapach. 

3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy zgodny z wymaganiami określonymi w SIWZ i 

odpowiedni do celu zastosowania. 
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4. Wykonawca w dniu dostarczenia zamówienia przekazuje Zamawiającemu dokumentację techniczną 

zawierającą: 

a) Instrukcję obsługi pojazdu, urządzeń zabudowanych na pojeździe w języku polskim, ze 
szczegółowym wykazem czynności serwisowych w ramach poszczególnych typów 
okresowych przeglądów technicznych, 

b) Zaświadczenie o emisji spalin min. EURO 7, 
c) Świadectwo homologacji na samochód, 
d) deklaracje zgodności WE na urządzenia,  
e) Książki gwarancyjne  
f) Książki przeglądów serwisowych – dla pojazdu i osobno dla urządzeń oraz sprzętu; 
g) Kartę pojazdu, 
h) Sporządzoną w dwóch egzemplarzach dokumentację (DTR) wskazującą typy urządzeń 

zabudowanych na pojeździe określającą ich dane techniczno-eksploatacyjne,  
i) Katalogi części zamiennych urządzeń zabudowanych na pojeździe. 

5. Wykonawca dokona nieodpłatnie przeglądów okresowych przedmiotu zamówienia w siedzibie 

Zamawiającego przez cały okres gwarancji. 

6. Wykonawca wraz z dostawą przedmiotu umowy przedstawi Zamawiającemu świadectwo homologacji na 

kompletny pojazd specjalny oraz dokumenty na podstawie, których Zamawiający będzie miał możliwość 

zarejestrowania pojazdu, jako pojazd specjalny w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym. 

7. Zamawiający przewiduje odbiór częściowy u producenta po osadzeniu zbiornika na podwoziu. 

Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania z 14 dniowym wyprzedzeniem terminie i miejscu 

przeprowadzenia ww. odbioru. Odbiór nastąpi na koszt producenta (przejazd, zakwaterowanie osób 

wskazanych przez Zamawiającego w ilości ok. 4 osób) 

 

§ 2 

Termin realizacji 

1. Termin dostawy przedmiotu umowy: ……..…. dni od podpisania umowy. 

2. Przekazanie nastąpi na podstawie protokołu przekazania – odbioru. 

 

§ 3 

Wartość umowy 

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie ............................... zł 

(słownie: ............................................................................... złotych 00/100) netto + podatek VAT wg stawki ….. 

% w kwocie ............................................................... zł (słownie: 

.................................................................................. złotych 00/100) - łącznie w kwocie .................................. zł 

(słownie: ...........................................................złotych 00/100) brutto. 
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§ 4 

Rozliczenie między Wykonawcą a Zamawiający 

1. Należność za dostawę zostanie uregulowana w terminie 30 dni od daty złożenia przez Wykonawcę 

prawidłowo wystawionej faktury VAT w siedzibie Zamawiającego, przelewem na rachunek wskazany przez 

Wykonawcę na fakturze. 

2. Do faktury Wykonawca załączy kopię dokumentu potwierdzającą dostawę przedmiotu zamówienia do 

siedziby Zamawiającego (protokół odbioru i przeszkolenia pracowników). 

3. Faktury będą wystawiane w języku polskim. 

4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zaświadczenie, że jest podatnikiem VAT czynnym. 

§ 5 

Podwykonawcy 

/dotyczy realizacji umowy przy pomocy podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca nie będzie 

realizował umowy przez podwykonawców w umowie zostanie zamieszczony zapis iż przedmiot 

umowy będzie realizowany siłami własnymi/ 

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany przez: 

1) Wykonawcę w zakresie dostawy……………………………………………….… 

2) Podwykonawcę (………..) w zakresie dostawy………………………………………..….. 

- zgodnie z informacją podaną w ……………………..….. 

2. W przypadku powierzenia części lub całości dostaw podwykonawcy/om Wykonawca zobowiązuje się do 

zawarcia umowy z podwykonawcą ………………………… 

3. Wykonawca na żądanie Zamawiającego jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za 

zgodność oryginałem kopię zawartych umów o podwykonawstwo. 

4. W przypadku zmiany podwykonawcy, o którym/ych mowa w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu lub 

powierzenia całości lub części dostaw nowemu/nowym podwykonawcom, Wykonawca pisemnie 

poinformuje o tym fakcie Zamawiającego bez konieczności zawarcia aneksu do niniejszej umowy. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca zadeklaruje wykonanie przedmiotu umowy samodzielnie, a w trakcie 

realizacji umowy będzie chciał powierzyć część zadania podwykonawcy, będzie musiał pisemnie 

poinformować o tym Zamawiającego i uzyskać jego zgodę. Brak wyrażenia zgody przez Zamawiającego na 

powierzenie przez Wykonawcę wykonania części zamówienia Podwykonawcy oznaczać będzie 

konieczność realizacji umowy w sposób zgodny z zadeklarowanym w ………….. Przepisy ust. 2-4 niniejszego 

paragrafu mają zastosowanie. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawcy/ów jak za własne oraz ponosi 

odpowiedzialność za skutki wynikające z niepowiadomienia Zamawiającego o fakcie zmiany 

podwykonawcy. 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy, w tym za podwykonawców. 
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§ 6 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia i utrzymania w mocy przez cały okres trwania niniejszej umowy 

począwszy od dnia jej zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o której mowa w ust. 2, w 

związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem. 

2. Szczegółowa specyfikacja dotycząca warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz 

wymaganych zapisów w jej treści określona została w Załączniku nr 2 do umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest przed zawarciem umowy dostarczyć prawidłowe dokumenty ubezpieczenia, 

zgodnie z ust. 2 (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem polis ubezpieczeniowych) wraz z mającymi 

do nich zastosowanie warunkami (bez opłat i składek ubezpieczeniowych), potwierdzające, że wymagane 

ubezpieczenie zostało zawarte i jest obowiązujące wraz z dowodami, że są prawidłowo opłacane. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy prawidłowych tj. zgodnych z wymaganiami Zamawiającego 

umów ubezpieczenia (polis) mających zapewnić ciągłość ubezpieczenia w okresie trwania przedmiotowej 

umowy, Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do wypowiedzenia umowy z winy Wykonawcy bez 

zachowania okresu wypowiedzenia lub uprawnienie do zawarcia takiej polisy lub przedłużenia okresu 

dotychczasowej na koszt Wykonawcy, obciążając go kosztami. 

§ 7 

Kary umowne 

1. Zamawiający może naliczyć kary umowne w następujących przypadkach: 

a. za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, 

b. za zwłokę Wykonawcy w terminie dostawy przedmiotu zamówienia - w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 4 umowy za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% tego 

wynagrodzenia; 

c. za każdy przypadek niewywiązania się Wykonawcy z obowiązków, o których mowa w § 6 ust. 1  i 4 

umowy, w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu polisy ubezpieczeniowej. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych z 

kodeksu cywilnego. 

3. Termin płatności kar umownych wynosi 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę noty obciążeniowej. 

4. Zamawiający może potrącić karę umowną z dowolnej należności Wykonawcy. 

§ 8 

Przesłanki odstąpienia od umowy 

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy: 

a. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy w 

tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach, 

b. w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego 

znacznej części, 



 

 

 
 

 

Projekt: Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Łapy, poprzez modernizację oczyszczalni ścieków w Łapach  

i SUW w Płonce-Strumiance wraz z budową rurociągów oraz budową kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łupianka Stara 
 i Płonka-Kozły. 

ZADANIE NR 5 Dostawa samochodu do czyszczenia 

 
 

6 

 

c. Wykonawca realizuje usługi przewidziane niniejszą umową niezgodnie z postanowieniami niniejszej 

umowy. 

§ 9 

Zmiany do umowy 

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której 

dokonano wyboru Wykonawcy, z wyjątkiem zmian przewidzianych w § 9 ust. 3 niniejszej umowy. 

2. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej. 

3. Z zastrzeżeniem zapisu ust. 2 niniejszego paragrafu Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia, w 

wyniku zgodnego oświadczenia Stron, zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach i okolicznościach, 

określających charakter i warunki wprowadzenia zmian: 

1) w przypadku zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej okresowe wykonanie zgodnie z umową 

dostawy będącej jej przedmiotem, pod pojęciem której Strony uznają jakiekolwiek zdarzenie o 

charakterze nadzwyczajnym, któremu Strony nie mogły zapobiec i którego nie mogły przewidzieć, 

w szczególności zamieszki, pożary, strajki, spory zbiorowe, konflikty zbrojne, stan wojenny, klęski 

żywiołowe, niekorzystne warunki atmosferyczne, a także konflikty między pracodawcami i 

pracownikami we własnych i obcych zakładach, awarie maszyn, działania w wykonaniu władzy 

publicznej oraz inne okoliczności niezawinione przez żadną ze Stron umowy, 

2) w przypadku zmiany obowiązujących stawek podatku VAT – należność za dostarczony towar, o 

której mowa w § 3 umowy, zostanie wyliczona przy uwzględnieniu zmienionej stawki podatku VAT, 

3) w celu uwzględnienia wymagań określonych w art. 142 ust. 5 ustawy Pzp, w razie zmiany: 

a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r. 

Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314), 

b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ 

na koszty wykonania przez wykonawcę zamówienia, Wykonawca w terminie 30 dni od dnia 

wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony 

(Zamawiającego) z wnioskiem o zmianę cen jednostkowych netto dostarczanego towaru pod 

warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 

przez niego zamówienia. Ceny jednostkowe netto towaru będą zmienione o wyliczony procent 

wzrostu lub zmniejszenia całkowitych kosztów wykonania umowy ponoszonych przez 

Wykonawcę wskutek zmiany wysokości  minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zmiany 

zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany 

wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. W przypadku wykazania 

przez Wykonawcę, że zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonania zamówienia strony 

zawrą aneks, którego postanowienia będą obowiązywały od daty wejścia w życie tych zmian. 

4) Zmiany zgodne z zapisami art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1579) 

4. Zmiany umowy określone w ust. 3 pkt 1 i 3 - 4 mogą być dokonywane  pod rygorem nieważności, 

natomiast zmiana określona w ust. 2 pkt 2 będzie dokonana automatycznie bez konieczności zawarcia 

aneksu do umowy i będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie zmienionych stawek podatku VAT. 
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§ 10 

Zabezpieczenie należytego wykonania 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy za cały przedmiot umowy w wysokości 

……… % (do określania) wartości brutto umowy określonej w § 3 umowy, co stanowi kwotę: 

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

2. Zabezpieczenie będzie wniesione w formie ……………………………… (zgodnie z oświadczeniem wykonawcy). 

3. Zabezpieczenie musi być wniesione najpóźniej w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości na rachunek 

bankowy Zamawiającego – ……………………………………………………………………………………… . 

4. W przypadku należytego wykonania przedmiotu umowy 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone w 

terminie do 30 dni od dnia protokolarnego odbioru dostarczonego w ramach niniejszej umowy 

przedmiotu zamówienia, natomiast pozostałe 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy służy do 

pokrycia roszczeń w ramach rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie później niż w 30 dniu po upływie 

okresu rękojmi za wady. 

5. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie wraz z naliczonymi odsetkami 

staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania przedmiotu 

umowy. 

6. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu na rachunek wskazany przez Zamawiającego zwrócone zostanie w 

przypadku należytego wykonania przedmiotu umowy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 

bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz 

prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

§ 11 

Gwarancja jakości 

1. Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę wynosi …………….mcy. 

2. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta urządzeń przewidują dłuższy okres gwarancji niż 

gwarancja udzielona przez Wykonawcę - obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym okresowi 

gwarancji producenta. 

3. Zamawiający) może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie terminu gwarancji, 

jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. W takim przypadku roszczenia Zamawiającego 

wygasają w ciągu okresu gwarancji od dnia ujawnienia wady. 

4. W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po 

dokonaniu odbioru przedmiotu dostawy. 

5. Ustala się poniższe terminy usuwania wad: 

 

Lp. Rodzaj wady Termin usunięcia 

1. 

Wada uniemożliwiająca 
zgodne z obowiązującymi 
przepisami użytkowanie 
pojazdu 

Przystąpienie do usuwania wady - liczone od 
zgłoszenia wady 

6 godz. 

Usunięcie wady 24 godz. 
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2. Pozostałe wady 

Przystąpienie do usuwania wady - liczone od 
zgłoszenia wady 

3 dni 

Usunięcie wady Do 14 dni 

6. Zamawiający jest uprawniony do zmiany wyżej wskazanych terminów uwzględniając technologię 

usuwania wady. 

7. Usunięcie wady uważa się za skuteczne z datą podpisania przez Strony Protokołu usunięcia wady. W 

Protokole Strony potwierdzą także termin usunięcia wady. 

8. Jeżeli Wykonawca nie wypełni obowiązku usunięcia wady w uzgodnionym terminie, Zamawiający będzie 

upoważniony do zlecenia usunięcia wady podmiotowi trzeciemu, a Wykonawca zostanie obciążony 

kosztami takiego zlecenia, bez utraty uprawnień wynikających z gwarancji.  

9. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady termin gwarancji biegnie na nowo od chwili 

usunięcia wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu czas, w ciągu którego 

Zamawiający wskutek wady nie mógł z przedmiotu w pełni korzystać. 

10. Nie podlegają uprawnieniom z gwarancji wady powstałe na skutek: 

(a) siły wyższej,  

(b) normalnego zużycia przedmiotu dostawy lub jego części, 

(c) szkód wynikłych z winy Zamawiającego (Uprawnionego z gwarancji), a szczególnie konserwacji i 

użytkowania przedmiotu dostawy w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji i użytkowania. 

11. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad. 

12. Wykonawca niezależnie od udzielonej gwarancji jakości ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 

przedmiotu dostawy. 

§ 12 

Inne postanowienia umowy 

1. Strony ustalają, że wszelką korespondencję, wszelkie zawiadomienia i dokumenty, jakie mają zostać 

udzielone przez którąkolwiek Stronę drugiej Stronie na podstawie niniejszej Umowy, zostaną udzielone na 

piśmie i doręczone osobiście, pocztą poleconą lub renomowaną pocztą kurierską na adres tej Strony lub 

czytelnym przekazem faksowym oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: 

2) Zamawiającego - …………………………….. 

e-mail: ………………………….., 

3) Wykonawcy - ………….……………………………………………….., z siedzibą ………………………………………., 

e-mail: ………………………………………………….. 

2. Obowiązkiem każdej ze Stron jest potwierdzenie otrzymania korespondencji, o której mowa powyżej. 

3. Wszelkie doręczenia dokonywane na adresy wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu uznaje się za  

skuteczne pod ostatnio znanym adresem - z chwilą dokonania pierwszego awiza. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej 

działalności gospodarczej, o wszczęciu postępowania układowego lub upadłościowego oraz o zmianie 

adresu siedziby firmy, a także adresu zamieszkania jej właściciela/współwłaścicieli pod rygorem skutków 

prawnych zaniechania a także uznania za dostarczoną korespondencję kierowaną na ostatni adres podany 

przez Wykonawcę. 

§ 13 
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Regulacja prawna 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych, przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 14 

Rozstrzyganie sporów 

Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

§ 15 

Postanowienia końcowe  

1. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Zamawiającego, zaś 1 dla Wykonawcy. 

2. Załączniki  

a. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 

b. Załącznik nr 2 – Warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonawca      Zamawiający 
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Załącznik nr 2 do umowy nr ............................. zawartej w dniu ........................................... pomiędzy 

……………………………….e a …………………………………………………………………………………………… 

 

 

Warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

 

Warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia i utrzymywania 

w mocy przez cały okres trwania niniejszej umowy począwszy od dnia jej zawarcia oraz przez okres 2 lat po jej 

zakończeniu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym 

mieniem zgodnie z poniższą specyfikacją:  

1) przedmiot ubezpieczenia winna stanowić odpowiedzialność cywilna wynikająca z czynów 

niedozwolonych, jak i niewykonania, bądź nienależytego wykonania zobowiązania obejmująca co 

najmniej przedmiot niniejszej Umowy, 

2)  suma gwarancyjna, winna być nie mniejsza 1 000 000,00 zł (słownie: milion złotych 00/100) w 

odniesieniu do jednego i wszystkich wypadków w okresie ubezpieczenia, podlimity odpowiedzialności są 

dopuszczalne jedynie w przypadkach wyraźnie wskazanych w umowie,  

3) udział własny/franszyza redukcyjna mający zastosowanie wyłącznie do szkód rzeczowych, winien być 

ustalony w umowie ubezpieczenia jako nie większy niż 1.000 zł w odniesieniu do jednego wypadku 

ubezpieczeniowego, nie dopuszcza się wprowadzania procentowego udziału własnego /franszyzy 

redukcyjnej,  

4) umowa ubezpieczenia winna obejmować co najmniej szkody w postaci szkód osobowych i rzeczowych, 

5) umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody w postaci straty rzeczywistej, jak i utraconych korzyści, 

a także należne zadośćuczynienie,  

6) umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa Wykonawcy i 

osób za które ponosi on odpowiedzialność, 

7) umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody powstałe po wykonaniu pracy, dostawy lub usługi 

wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania lub z czynu niedozwolonego (tzw. „completed 

operations”),  

8) umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody wyrządzone w związku z wprowadzeniem produktu do 

obrotu, w tym szkody w pojazdach i ich częściach,  

9) umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody wyrządzone przez podwykonawców – (niniejszy wymóg 

ma zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie korzystał z usług podwykonawców przy 

wykonywaniu umowy). 

 

 

 

 

 

 

 

 


