UMOWA  NUMER SG-IV-341-9-2010
NA ROBOTY BUDOWLANE 

zawarta w dniu r. w Pokoju, pomiędzy Gminą Pokój
z siedzibą w Pokoju ul. Sienkiewicza 8, NIP 752-13-59-322, reprezentowanym przez:         Wójta Gminy Pokój – Barbarę Zając przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Marcina 
Maryjowskiego.
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
zwaną dalej „Wykonawcą” wspólnie dalej zwanymi również „Stronami”, oddzielnie zaś „Stroną”.
§ l
Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759).
§ 2
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiaj¹cy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegaj¹ce na dostawie, monta¿u i uruchomienie instalacji i urz¹dzeñ na oczyszczalni œcieków w miejscowoœci Pokój.
2. Szczegółowy zakres robót objętych umową określa SIWZ_IDW stanowiąca załącznik nr 1 do umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że zakres robót budowlanych określony w ust. 1 i 2 nie budzi wątpliwości. Wykonawca wyklucza możliwość powoływania się na niezrozumienie zakresu oraz treści przedmiotu umowy jako podstawę roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia oraz potwierdza, że nie będzie żądał podwyższenia wynagrodzenia wskutek złego oszacowania przez niego rozmiaru lub kosztów prac, nawet gdyby w czasie zawarcia umowy nie można było ich przewidzieć. 


§ 3
TERMINY REALIZACJI
1. Strony ustalają następujące terminy wykonania robót objętych umową:
1)	termin protokolarnego przekazania terenu budowy nastąpi w ciągu 2 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy,
2)	termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na dzień 24 grudnia 2010 r.,
3)	odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia zakończenia przedmiotu umowy.
2. Rozpoczęcie robót nastąpi po protokolarnym przekazaniu przez Zamawiającego terenu budowy. 
3. Za zakończenie robót Strony uznają dzień, w którym Wykonawca pisemnie poinformował Zamawiającego o zakończeniu przedmiotu umowy, jeżeli w wyniku powyższego zawiadomienia zostanie dokonany odbiór. Zgłoszenie o zakończeniu przedmiotu umowy jest równoznaczne z gotowością do dokonania odbioru końcowego.
4. Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązuje się do uprzątnięcia terenu budowy, demontażu i usunięcia sprzętu budowlanego, a także wszelkich prowizorycznych obiektów wzniesionych przez Wykonawcę do dnia dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego przedmiotu umowy.
§ 4
ROBOTY DODATKOWE I ZAMIENNE
Zamawiający nie przewiduje wykonania robót dodatkowych i zamiennych.
§ 5
OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO
Obowiązkiem Zamawiającego jest w szczególności:
1) protokolarne przekazanie terenu budowy,
2) nadzorowanie prowadzonych przez Wykonawcę prac przez powołanego w tym celu inspektora nadzoru w osobie Dariusza Flisa.
3) odbiór przedmiotu umowy na zasadach przedstawionych w niniejszej umowie i zapłata za jego wykonanie.
§ 6
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
Wykonawca obowiązany jest w szczególności:
1)	przejąć i przygotować plac budowy do realizacji przedmiotu umowy oraz pisemnie powiadomić jednostki opiniujące i uzgadniające a także użytkowników terenów przylegających do terenu budowy o rozpoczęciu realizacji umowy, 
2) powołać kierownika/kierowników budowy, który będzie posiadał niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy  uprawnienia w osobie/osobach  Jarosław Kochański. 
3)  realizować przedmiot umowy w oparciu o dostarczoną dokumentację, z zachowaniem wszystkich niezbędnych przepisów i wymagań mogących mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy,
4)   prowadzić prace w sposób możliwie najmniej utrudniający korzystanie z przyległego terenu.
5) zabezpieczyć i oznakować teren budowy przed przystąpieniem do robót oraz utrzymać to zabezpieczenie i oznakowanie do zakończenia robót.
	zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na w³asny koszt;
	wykonania przedmiotu umowy z materia³ów odpowiadaj¹cych wymaganiom okreœlonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z póŸniejszymi zmianami), okazania, na ka¿de ¿¹danie Zamawiaj¹cego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodnoœci z polsk¹ norm¹ lub aprobat¹ techniczn¹ ka¿dego u¿ywanego na budowie wyrobu;
	zapewnienia na w³asny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, ³¹cznie z kosztami utylizacji;
	ponoszenia pe³nej odpowiedzialnoœci za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronê p. po¿. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powsta³e w trakcie trwania robót na terenie przyjêtym od Zamawiaj¹cego lub maj¹cych zwi¹zek z prowadzonymi robotami;
	terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oœwiadczenia, ¿e roboty ukoñczone przez niego s¹ ca³kowicie zgodne z umow¹ i  odpowiadaj¹ potrzebom, dla których s¹ przewidziane wed³ug umowy;
	ponoszenia pe³nej odpowiedzialnoœci za stosowanie i bezpieczeñstwo wszelkich dzia³añ prowadzonych na terenie robót i poza nim, a zwi¹zanych z wykonaniem przedmiotu umowy;
	ponoszenia pe³nej odpowiedzialnoœci za szkody oraz nastêpstwa nieszczêœliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powsta³e w zwi¹zku z prowadzonymi robotami, w tym tak¿e ruchem pojazdów;
	dostarczanie niezbêdnych dokumentów potwierdzaj¹cych parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materia³ów i urz¹dzeñ w tym np. wyników oraz protoko³ów badañ, sprawozdañ i prób dotycz¹cych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;
	jako wytwarzaj¹cy odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikaj¹cych z nastêpuj¹cych ustaw:
	Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony œrodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póŸniejszymi zmianami),

Ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z póŸniejszymi zmianami),
Powo³ane przepisy prawne Wykonawca zobowi¹zuje siê stosowaæ z uwzglêdnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.
§ 7
WYNAGRODZENIE
1. Zamawiający i Wykonawca ustalają, że wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym.
2. Całkowite wynagrodzenie należne wykonawcy wynosi                                          w tym obowiązujący podatek VAT 
3. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury jest podpisany przez Strony końcowy protokół odbioru przedmiotu umowy. Fakturę wystawioną bezpodstawnie lub nieprawidłowo Zamawiający zwróci Wykonawcy bez ujemnych dla siebie skutków prawnych oraz finansowanych.
4. Wynagrodzenie płatne będzie w ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo 
wystawionej faktury VAT. Nieprawidłową fakturę Zamawiający zwróci Wykonawcy bez ujemnych dla siebie skutków prawnych.
5. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek Wykonawcy 
nr 	
prowadzony w 	 .
6. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym w ........................................................................... i posiada NIP ........................................................ .
7. Wykonawca bez zgody pisemnej Zamawiającego nie może dokonać cesji należnego mu wynagrodzenia.
§ 8
ODBIORY
1. W ramach realizacji niniejszej umowy występować będą następujące odbiory: 
1)	odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
2)	odbiór częściowy,
3)	odbiór końcowy przedmiotu umowy,
4)	odbiór pogwarancyjny.
2. Odbioru wymienionego w ust.1 pkt 1 dokonuje Zamawiający w terminie 2 dni od pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę odbioru tych robót. W przypadku gdy z winy Wykonawcy nie dokonano odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, Zamawiający może nakazać Wykonawcy – na jego koszt – odkrycie lub też wykonanie otworów we wskazanych częściach robót, które nie zostały odebrane. 
3. Odbioru końcowego dokonuje Zamawiający.
4. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru najpóźniej do dnia odbioru końcowego, a w szczególności:
1) dopuszczeń, aprobat, certyfikatów, uzgodnień oraz wszelkich innych dokumentów wymaganych przepisami ustawy – Prawo budowlane i innych przepisów szczególnych mających zastosowanie do wykonania przedmiotu umowy,
5. Zamawiający wyznaczy termin odbioru, z zastrzeżeniem § 3 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 12 z § 8, w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru albo w tym terminie przekaże Wykonawcy pisemną decyzję ustalając jakie warunki muszą być jeszcze spełnione, aby odbiór mógł być dokonany zgodnie z umową.
6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady:
1)	nadające się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
2)	nienadające się do usunięcia, Zamawiający może:
a)	obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej – jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
b)	odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi – jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.
7. W przypadku określonym w ust. 6 pkt 1, nowy termin osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru ustala się odpowiednio w trybie określonym w ust. 5.
8. Jeżeli odbiór zostanie dokonany, Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy od daty gotowości do odbioru.
9. W przypadku odbiorów częściowych postanowienia ust. 3–8 stosuje się odpowiednio.
10. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, a w szczególności:
1) oznaczenie miejsca sporządzenia,
2)	datę rozpoczęcia i zakończenia odbioru,
3)	oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczą,
4)	wymienienie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i przekazanych Zamawiającemu,
5)	ustalenia co do zgodności wykonanych robót z umową, przekazaną dokumentacją zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi,
6)	wymienienie ujawnionych wad oraz podanie terminu do ich usunięcia.
7)	decyzje Zamawiającego co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia przedmiotu umowy, terminu usunięcia wad, propozycje obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy,
8)	oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze,
9)	podpisy osób uczestniczących w odbiorze,
11. Protokół odbioru podpisany przez uczestniczących w odbiorze, otrzymuje m.in. Wykonawca.
12. Odbioru pogwarancyjnego dokonuje przedstawiciel Zamawiającego w ciągu 14 dni przed upływem terminu gwarancji jakości oraz rękojmi wraz z przedstawicielem Wykonawcy. Celem odbioru pogwarancyjnego jest pokwitowanie wypełnienia przez Wykonawcę obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji jakości oraz rękojmi za wady.
13. Jeżeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawi się na odbiorze, w celu spisania protokołu odbioru, to Zamawiający dokona jednostronnego odbioru spisując odpowiedni protokół. 
§ 9
RĘKOJMIA I GWARANCJA
1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres 60 miesięcy , poczynając od daty odbioru końcowego.
2. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu stwierdzenie wad, Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę. Zamawiający wyznacza termin usunięcia wad, uwzględniając czas uzasadniony technicznie oraz treść dokumentu gwarancyjnego.
3. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.
4. Wady nieusunięte w wyznaczonym terminie Zamawiający niezależnie od naliczenia kar może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt.
5. Strony ustalają, że okres rękojmi z tytułu wykonania przedmiotu umowy będzie odpowiadał okresowi wg kodeksu cywilnego. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy Wykonawca ponosi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym z zastrzeżeniem ust. 2–4.
§ 10
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA I KARY UMOWNE
1. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych Strony ponosić będą na ogólnych zasadach Kodeksu cywilnego oraz przez zapłatę kary umownej z następujących tytułów i w następującej wysokości:
2. Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną: 
1) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,6% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia,
2) za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,6% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 2  niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego do usunięcia wad,
3) za odstąpienie i rozwiązanie umowy przez Zamawiającego, z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 2 niniejszej umowy.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za rozwiązanie umowy przez Zamawiającego, z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 2 niniejszej umowy.
4. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wartość zastrzeżonych kar umownych. 
5. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z objętych fakturą należności przysługujących Wykonawcy.
§ 11
UBEZPIECZENIA
1. Wykonawca zapewnia, że posiada ubezpieczenie z tytułu wszelkich ryzyk przedmiotowej budowy na wypadek szkód w efektach robót a także mienia zlokalizowanego na terenie budowy na kwotę 1 000 000 zł. Polisa z tytułu wszelkich ryzyk przedmiotowej budowy powinna obejmować między innymi:
1)	szkody powstałe w robotach oraz wyrobach, materiałach i wyposażeniu, które zostały wbudowane, wmontowane, zainstalowane lub dostarczone do pełnej wysokości, 
2)	zwrot wydatków związanych z naprawą powstałych szkód lub usterek.
2.   Ponadto Wykonawca ubezpieczy się od odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu realizacji niniejszej umowy w stosunku do osób trzecich i ich mienia oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w terminie 2 dni od dnia przekazania terenu budowy kopię wyżej wymienionych polis wraz z wszelkimi dowodami wpłaty wymaganych składek. Wykonawca obowiązany jest zapewnić w razie konieczności przedłużenie okresu, na jaki zawarto ww. ubezpieczenia nie krócej niż do dnia dokonania odbioru końcowego.
3. Beneficjentami z tytułu ubezpieczeń wymienionych w ust.1 i 2 będą równolegle Zamawiający i Wykonawca. 


§ 12
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1.  Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy gdy:
	Wykonawca nie przej¹³ terenu budowy w terminie, o którym mowa w § 3,

Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób istotnie naruszaj¹cy postanowienia niniejszej umowy,
Wykonawca przerwa³ realizacjê robót i przerwa ta spowodowa³a opóŸnienie realizacji robót na d³u¿ej ni¿ 7 dni, pomimo dodatkowego wezwania na piœmie przez Zamawiaj¹cego,
	Wykonawca przekazuje przedmiot umowy niezgodny ze z³o¿on¹ ofert¹.
2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy na podstawie art. 145 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 
3. Odstąpienie od umowy następuje w części dotyczącej niewykonanego zakresu umowy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy, bez względu na przyczynę, Wykonawca obowiązany jest do dokonania przy udziale Zamawiającego pełnej inwentaryzacji oraz zabezpieczenia wykonanych robót. Zamawiający powinien zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie należne za wykonane roboty w zakresie, w jakim nie odstąpiono od umowy. 
§ 13
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej.
2. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
3. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania umowy, co do których strony nie doszły do porozumienia, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po 1. egz. dla Wykonawcy, a 2 dla Zamawiającego.
5. Integralną część umowy stanowią:
	SIWZ_IDW o numerze postępowania SG-IV-341-9-2010.
	Dokument gwarancyjny – zał. nr 2.

Wykonawca


Zamawiający




Za³¹cznik nr 2 do umowy
wg postêpowania SG-IV-341-9-2010


DOKUMENT GWARANCYJNY

Gwarant (Wykonawca):………………………………………..
………………………………………………………..………….
………………………………………………………..………….
………………………………………………………..………….


Przedmiot gwarancji: Dostawa, monta¿ i uruchomienie instalacji i urz¹dzeñ na oczyszczalni œcieków w miejscowoœci Pokój wykonana w ramach umowy SG-IV-341-9-2010


Warunki gwarancji jakoœci:
Gwarant zapewnia sprawn¹ pracê przedmiotu gwarancji przez okres 60. miesiêcy od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu gwarancji. 
	Gwarant zobowi¹zuje siê do bezp³atnego usuniêcia wad fizycznych, je¿eli wady ujawni¹ siê w terminie okreœlonym w pkt 1. 
Odpowiedzialnoœæ z tytu³u gwarancji obejmuje tylko wady powsta³e z przyczyn tkwi¹cych w przedmiocie gwarancji. 
Gwarant zobowi¹zuje siê wykonaæ obowi¹zki wynikaj¹ce z niniejszej gwarancji 
w terminie 14 dni od dnia pisemnego poinformowania Gwaranta o wadach. 
Gwarancj¹ nie s¹ objête:
- wady przedmiotu gwarancji, które wynikaj¹ z mechanicznego uszkodzenia spowodowane przez nabywcê lub osoby trzecie, 
- uszkodzenia i wady powsta³e na skutek u¿ywania przedmiotu gwarancji niezgodnie z jego przeznaczeniem,
- braku odpowiedniej konserwacji,
- naprawy podjête przez nabywcê we w³asnym zakresie.
	Gwarancja nie wy³¹cza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnieñ nabywcy wynikaj¹cych z niezgodnoœci przedmiotu gwarancji z umow¹ lub postanowieniami dokumentacji przetargowej.  




