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Oznaczenie sprawy:IOŚ.271.1.3.2016 
Załącznik nr 8 

U M O W A - wzór    Zawarta w dniu …………………… w Nowym Żmigrodzie, pomiędzy: 1. Gminą Nowy Żmigród, z siedzibą w Nowym Żmigrodzie, 38-230 Nowy Żmigród, reprezentowaną przez  Wójta Gminy Nowy Żmigród , Pana Grzegorza Barę ,  przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Krystyny Szajnickiej,  zwaną dalej Zamawiającym,  a 2.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Reprezentowanym przez: 1. ……………………. - ………………..  zwanym dalej Wykonawcą. § 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr IOŚ.271.1.2016-  na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 19 stycznia 2004 roku dokonano wyboru oferty.  2.Integralną część niniejszej umowy stanowią: 1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 2) oferta Wykonawcy. 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie w sposób szczegółowy, zastosowanie mieć będą przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz jeżeli ustawa ta nie stanowi inaczej przepisy obowiązujących ustaw: Prawo budowlane i Kodeks cywilny. 4. Strony zobowiązują się do efektywnego współdziałania w trakcie realizacji przedmiotu umowy, do wzajemnego informowania się o wszelkich zdarzeniach, które mogą stanowić zagrożenie dla terminowej i zgodnej z umową jego realizacji. 5. Przedmiot umowy zostanie wykonany całkowicie z materiałów własnych Wykonawcy na warunkach określonych w dalszej części umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót z tych materiałów, zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi  i poleceniami inspektora nadzoru. 6. Strony oświadczają, że wszelkie sporne kwestie mogące wyniknąć na tle interpretacji zapisów niniejszej umowy będą załatwiane na drodze polubownej, a jedynie w przypadku nieskuteczności tego sposobu na drodze sądowej.  § 2 PRZEDMIOT UMOWY I LOKALIZACJA 1.Przedmiotem niniejszej umowy jest  remont drogi gminnej ul. Średnia nr 113522R wraz  z dwoma sięgaczami w miejscowości Nowy Żmigród 2. Ogólne wymagania Zamawiającego oraz obowiązki Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i są dla Wykonawcy bezwzględnie obowiązujące.    
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   3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność na zasadach ogólnych zarówno za przedmiot umowy, który realizuje, jak i za teren, na którym go realizuje, za jego zabezpieczenie i utrzymanie na nim ładu i porządku oraz za wszelkie szkody jakie mogą na nim powstać.  § 3 ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU UMOWY  1. Zakres rzeczowy niniejszej umowy nie wykracza poza opis przedmiotu zamówienia zawarty  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Wykonawca oświadcza, że: 1) zapoznał się z zakresem prac, 2) zapoznał się z dokumentacją, sprawdził rodzaj i zakres robót i uwzględnił powyższe  w oferowanej cenie. 3. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje również: 1) wykonanie wszelkich robót związanych z zagospodarowaniem placu budowy i organizacją zaplecza zgodnie z przepisami BHP i p-poż. 2) organizację i koordynacje całego procesu budowlanego w ramach wykonawstwa inwestycji, 3) wykonanie wszelkich robót związanych z likwidacją placu budowy i jego zaplecza po zakończeniu robót oraz uporządkowaniem terenu budowy i zaplecza w sposób zgodny z wymogami Zamawiającego.  § 4 ZOBOWIĄZANIA UMOWNE WYKONAWCY  1. Wykonawca niniejszą umową zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania bez wad i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy na warunkach ustalonych w niniejszej umowie. 2. Wykonawca zobowiązuje się do koordynacji działań wszystkich uczestników procesu produkcyjnego tzn. sił własnych, podwykonawców, dostawców, usługodawców itp. w sposób gwarantujący zgodny z umowa przebieg realizacji umowy. 3. W sposób szczególny Wykonawca zobowiązuje się do: 1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z prawem budowlanym,  zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz przepisami powiązanymi, 2) utrzymywanie placów budów i zaplecza w stanie wolnym od przeszkód, do stałej kontroli organizacji i prowadzenia robót zgodnie przepisami BHP i p-poż. oraz do stałej kontroli zabezpieczenia mienia, 3) wykonywania robót jedynie z materiałów o wysokich parametrach jakościowych i właściwościach użytkowych, spełniających wymogi ustawy o wyrobach budowlanych, 4) realizacji przedmiotu umowy pracownikami gwarantującymi wysoką jakość robót, pod nadzorem personelu technicznego posiadającego wymagane przepisami przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 5) zorganizowania i prowadzenia stałej kontroli jakości wykonywanych robót i stosowanych materiałów,  6) zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy,   
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   § 5 TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY  1. Strony ustalają następujące terminy związane z realizacją przedmiotu umowy: 1) rozpoczęcie robót …………………..….. 2) zakończenie robót przez Wykonawcę:…………………………………..  2. Zmiana terminów określonych w ust. 1 może nastąpić za zgodą stron umowy, w formie aneksu do umowy, jedynie w przypadku: 1) wystąpienia zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym, do zaistnienia których strony niniejszej umowy się nie przyczyniły, a noszących znamiona siły wyższej np. huragany, powodzie i inne, których skutki uniemożliwiły wykonanie przedmiotowej umowy zgodnie z jej treścią , 2) okoliczności których strony nie mogły przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności, oraz z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.,   3) na skutek sytuacji przewidzianych w SIWZ.  
§ 6 WYKONAWSTWO I NADZÓR  1. Przedstawicielem Zamawiającego w kontaktach z Wykonawcą będzie  ……………………………………. 2. Wykonawca powoła kierownika budowy /osobę kierującą pracami/ w osobie ………………………………….. 3. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu wszelkich informacji dotyczących podwykonawców. 4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty realizowane przez podwykonawców. 5. Zamawiający wyznacza do nadzoru inwestorskiego realizacji przedmiotu umowy osoby: ……………..………………………………. 6. Zamawiający w dowolnym momencie trwania niniejszej umowy poprzez aneks może dokonać zmiany składu nadzoru inwestorskiego lub go rozszerzyć.  §7 PODWYKONAWCY 

1. [Wykonawca będzie wykonywał robotę budowlaną objętą zamówieniem osobiście, bez udziału podwykonawców]* [Następujące elementy usługi Wykonawca wykona przy udziale podwykonawców]:* …………………....................................................................................................................................................... /nazwa i adres podwykonawców i zakres zleconych prac/ …………………....................................................................................................................................................... …………………....................................................................................................................................................... 2. Zamawiający dopuszcza powierzenie zamówienia lub jego części podwykonawcom, pod 
warunkiem, że podwykonawcy posiadają niezbędną wiedzę i uprawnienia (zezwolenia) do 
wykonywania powierzonej części zamówienia. 

3. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 5 ust. 1pkt 2) niniejszej umowy. 
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4. Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo: 
1) Wykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć z Podwykonawcą umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany, w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy celem akceptacji. 2) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem  są roboty budowlane, zobowiązany jest, w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia, przedłożyć Zamawiającemu projekt tej umowy oraz dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie tej umowy, o treści zgodnej z projektem umowy oraz z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ, celem akceptacji. 3) Zamawiający zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu przedmiotowej umowy w terminie 7 dni od otrzymania tego projektu. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń przez Zamawiającego do przedłożonego projektu, uważa się za jego akceptację. 4) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 5) W terminie 7 dni od otrzymania kopii przedmiotowej umowy, Zamawiający zgłasza pisemny sprzeciw do umowy, o której mowa w pkt.4), jeżeli jej postanowienia nie są zgodne z wymaganiami określonymi w SIWZ oraz gdy termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy, uważa się za jej akceptację. 6) W przypadku gdy przedmiotem umowy o podwykonawstwo są usługi lub dostawy, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowiązek przedłożenia przedmiotowej umowy nie zachodzi, jeżeli wartość umowy o podwykonawstwo jest mniejsza niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie  to nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł. 7) W przypadku, o którym mowa w pkt.6), jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 8) Zapisy pkt. 1) - 7) stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 9) Umowy o podwykonawstwo powinny mieć formę pisemną pod rygorem nieważności i przewidywać zapłatę wynagrodzenia za jej wykonanie w formie pieniężnej ze wskazaniem wynagrodzenia brutto. 10) Kopie umów o podwykonawstwo przedkładane Zamawiającemu powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby do tego upoważnione. 11) Wysokość wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wysokość wynagrodzenia przysługującego dalszemu Podwykonawcy nie może przekroczyć wynagrodzenia należnego Podwykonawcy. 12) Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 
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13) Umowy o podwykonawstwo powinny mieć formę pisemną pod rygorem nieważności i przewidywać zapłatę wynagrodzenia za jej wykonanie w formie pieniężnej ze wskazaniem wynagrodzenia brutto. 14) Kopie umów o podwykonawstwo przedkładane Zamawiającemu powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby do tego upoważnione.  § 8 KONTROLA JAKOSCI ROBÓT I MATERIAŁÓW  1. Kontroli jakości wykonywanych robót i zastosowanych materiałów dokonują w imieniu Zamawiającego inspektorzy nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane. 2. Na każde żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca obowiązany jest okazać dokumenty potwierdzające przydatność do zastosowania przy wykonywaniu robót budowlanych badanego wyrobu, zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych spełniającego wymogi określone w art. 5 tejże ustawy. 3. Jeżeli dla ustalenia wady niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkrywek, ekspertyz itp. Zamawiający ma prawo zlecić ich wykonanie na koszt Wykonawcy. 4. Wykonawca ma prawo do zwrotu poniesionego kosztu w przypadku nie ustalenia wady, która wykazać miało przeprowadzone badanie jakości.  § 9 ODBIORY ROBÓT 1. Zamawiający dokona odbiorów: 1) Odbiór końcowy po wykonaniu przedmiotu umowy,  2) Odbiór ostateczny - po okresie rękojmi. 2. Za datę osiągnięcia gotowości do odbioru przedmiotu umowy przyjmuje się datę potwierdzenia tej gotowości przez Wykonawcę pismem przesłanym do Zamawiającego. 3. Zamawiający rozpocznie odbiór w terminie do 7 dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru robót i zakończy w terminie do 14 dni od daty rozpoczęcia. 4. Zamawiający może korzystać w trakcie dokonywania odbiorów z opinii rzeczoznawców. 5. Brak udziału w odbiorze innych niż Zamawiający, Wykonawca, Inspektor Nadzoru, powołanych członków komisji nie wstrzymuje wykonania odbioru, chyba że odpowiednie przepisy stanowią inaczej. 6. Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzone zostaną wady przedmiotu odbioru dające się usunąć w czasie jego trwania, Zamawiający może nie odstępować od rozpoczętego odbioru. 7. Z czynności odbiorowych Zamawiający sporządza protokół w/g ustalonego przez niego wzoru. 8. Odmowa podpisania przez Wykonawcę protokołu dokonania bądź nie dokonania odbioru zgłoszonych do odbioru robót, nie rodzi skutków prawnych. 9. Za datę wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się datę podpisania protokołu jego przekazania do użytkowania. 10. Zamawiający ma prawo dokonać odmowy zgłoszonego do odbioru przedmiotu umowy lub jego elementu w przypadku : 1) braku potwierdzenia jego gotowości do odbioru przez inspektora nadzoru Zamawiającego, 2) nie wykonania przewidzianego umowa zakresu rzeczowego robót, 3) stwierdzenia wad w przedmiocie umowy.     
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11. W przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie umowy: 1) dających się usunąć – Zamawiający odmawia dokonania odbioru, wyznacza Wykonawcy termin na ich usuniecie i po tym terminie oraz po potwierdzeniu faktu usunięcia wad przez inspektora nadzoru, ponownie przystąpi do czynności odbioru przedmiotu umowy, 2) nie dających się usunąć , ale umożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy -Zamawiający dokona odbioru, obniży Wykonawcy wynagrodzenie wg dokonanego przez siebie oszacowania strat z tytułu nie osiągnięcia zakładanego umową efektu i naliczy przewidziane w umowie kary. Oszacowanie strat nastąpi na podstawie opracowanej przez rzeczoznawcę opinii technicznej, która Zamawiający zleci do wykonania na koszt Wykonawcy. 3) nie dających się usunąć i uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy– Zamawiający odmówi  odbioru, odstąpi od umowy i naliczy kary umowne, żądając wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.  § 10 WYNAGRODZENIE WYKONAWCY  1. Strony ustalają, że zgodnie z warunkami przetargu, obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy będzie wynagrodzenie ryczałtowe, w kwocie zgodnej ze złożoną ofertą, tj. netto: ..............................zł (słownie: …………………………….zł) podatek VAT:........... % tj. ……………..zł (słownie: ………………………..zł), brutto: .......................... zł (słownie: ........................................................zł). 2. W przypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie brutto ulegnie odpowiednio zmianie. Zmiana ta wymaga aneksu do niniejszej umowy. 3. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wypłacone po wykonaniu całości zamówienia na podstawie  faktury końcowej. Wykonawca wystawi fakturę na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru robót  do którego załącza się kosztorys powykonawczy.  4. Zapłata należności z tytułu wystawionych faktur, dokonywana będzie w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego, przelewem na konto Wykonawcy nr. …………………………………………………………………………………………………………………………… 5. Płatnikiem wynagrodzenia będzie Gmina Nowy Żmigród . 6. Wykonawca e wystawi fakturę VAT na: Gminę Nowy Żmigród ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród  NIP 685-16-51-551 7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 będzie pomniejszone o wartość robót zaniechanych oraz różnicową wartość robót zamiennych w sposób określony w ust. 10,11,12 . 8. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wykonanie przedmiotu umowy na podstawie dokumentacji projektowej, SIWZ. Cena ryczałtowa zawiera również m.in. koszty: wszelkich badań i pomiarów koniecznych do przekazania przedmiotu zamówienia do użytkowania, koszty dokumentacji inwentaryzacyjnej (map geodezyjne powykonawcze) oraz koszty wszelkich prac towarzyszących niezbędnych z punktu widzenia celowi, któremu mają one służyć w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, jak również uznane przez Wykonawcę w trakcie wizji terenu budowy za konieczne do wykonania. 9. Wykonawca w toku wykonywanych robót jest obowiązany do zaniechania wykonywania robót wskazanych przez inspektora nadzoru, a potwierdzonych protokółem konieczności. 10. W przypadku : 1) ograniczenia lub rezygnacji z części umownego zakresu robót Zamawiający obniży wartość ryczałtową przedmiotu umowy o wartość danego zakresu określoną w ofercie, 2) wystąpienia robót zamiennych (wykonanie nowego elementu w zamian za inny)  Zamawiający obniży wartość ryczałtową przedmiotu umowy o wartość różnicową wynikającą z wyceny zamiennych elementów. 
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11. W przypadku wystąpienia robót zamiennych podstawą określenia wynagrodzenia za roboty zamienne będzie protokół konieczności uzgodniony przez Strony oraz kosztorysy (szacunki) sporządzone przez Wykonawcę zawierające zakres robót oraz zakres robót podlegających wykonaniu według nowej technologii, z uwzględnieniem danych wyjściowych określonych w ofercie.  12. 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. 13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, 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. 14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 16. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, Zamawiający: a) nie dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo b) złoży do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo c) dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty, w terminie do 30 dni od dnia wykazania zasadności. 17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o której mowa w ust. 12, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 18. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wysokość wynagrodzenia przysługującego dalszemu Podwykonawcy nie może przekroczyć wynagrodzenia należnego Podwykonawcy. 19. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 20. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 19, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.     
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 § 11 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  1. Najpóźniej w dniu  podpisania umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust.1 stanowiące kwotę………………..zł.w formie ………………………………………..  2. Zamawiający dokona zwrotu 70 % kwoty  wniesionego zabezpieczenia w terminie do 30 dni od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy i przekazania go do użytkowania, bez stwierdzenia w nim wad. 3. Pozostałe 30 % kwoty wniesionego zabezpieczenia zostanie przeznaczone na pokrycie roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości i zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie do 15 dni po upływie terminu rękojmi i gwarancji. 4. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje sie własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do  zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy oraz do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji.  § 12 ODPOWIEDZIALNOŚĆ I RĘKOJMIA ZA WADY , GWARANCJA JAKOSCI  1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia na okres …….. lat od daty bezusterkowego odbioru końcowego. Dokument gwarancyjny, Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dacie odbioru końcowego przedmiotu umowy, jako załącznik do protokołu odbioru. 2. Okres rękojmi za wady wynosi 5 lat. 3. Wykonawca z tytułu gwarancji i rękojmi ponosi odpowiedzialność za: 1) każde nie uzgodnione z Zamawiającym odstępstwo od projektu lub specyfikacji technicznej, 2) obniżenie jakości robót poniżej standardu określonego w dokumentacji projektowej lub  specyfikacjach technicznych wykonania odbioru robót, 3) niekorzystną w stosunku do zakładanej zmianą parametrów użytkowych obiektu oraz jego urządzeń. 4. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem dokonania przez Zamawiającego bezusterkowego odbioru końcowego robót. 5. Termin gwarancji i rękojmi ulega stosownemu wydłużeniu dla danego elementu robót o czas pomiędzy datą zgłoszenia wady, a datą jej usunięcia. 6. O wykryciu wady Zamawiający powiadamia Wykonawcę telefonicznie, pisemnie lub innymi środkami przekazu informacji (poczta internetowa, fax).  7. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do usunięcia zgłoszonych wad w terminie do 48 godzin od momentu zgłoszenia.  8. Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego usunięcia na swój koszt, wszystkich wad, które mogą wystąpić w przedmiocie umowy w trakcie jego realizacji i odbioru lub w okresie odpowiedzialności umownej za wady. 9. Jeżeli w okresie gwarancyjnym i rękojmi, Wykonawca nie przystąpi w terminie ustalonym z Zamawiającym do usunięcia ujawnionych wad, Zamawiający: 1) potrąci należność w wysokości 0,1% wartości brutto niniejszej umowy z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 2) zleci usunięcie wad osobom trzecim na koszt Wykonawcy.   
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 § 13 KARY UMOWNE  1. Strony postanawiają, że obowiązująca formę odszkodowania stanowić będą kary umowne. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust.1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, 2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10000000 ust.1 umowy, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, 3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w 10 ust.1 umowy, 4) za samo stwierdzenie wystąpienia wad w przedmiocie umowy nie dających się usunąć,  a umożliwiających użytkowanie obiektu, w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust.1 umowy, 5) za nieprzedłożenie Zamawiającemu polisy OC wraz z dowodem zapłaty, w terminie określonym w §4 ust.3 w wysokości  0,1%  wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust.1 umowy za każdy dzień opóźnienia. 6) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za całość umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, za każdy dzień opóźnienia, 7) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za całość umowy z podwykonawcą za każdy nieprzedłożony do akceptacji projekt umowy lub jego zmianę, 8) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za całość umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą za każdy nieprzedłożony do akceptacji projekt umowy lub jego zmianę, 9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za całość umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą za każdorazowy brak zmiany. 3.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 1) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust.1 umowy, za każdy dzień zwłoki, 2) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust.1 umowy, z zastrzeżeniem art.145.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych. 4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
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  § 14 ZMIANY I ODSTĄPIENIE OD UMOWY  1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących okolicznościach : 2. zmiany obowiązującej stawki VAT 3. konieczności wprowadzenia zmian projektowych lub technologicznych; 4. z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa; 5. z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego; 6. z powodu wystąpienia dodatkowych, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez doświadczonego Wykonawcę robót; 7. z powodu niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych które mają wpływ na realizację zamówienia publicznego; 8. wystąpienia okoliczności nie zawinionych przez strony, których nie można było wcześniej przewidzieć; 9. zmian dokumentacji projektowej dokonanych na wniosek Zamawiającego; 10. w przypadku zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego; 11. wystąpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla Zamawiającego. 12. Zmiany postanowień zawartej umowy będą dokonane za zgodą stron, wyłącznie w formie pisemnego aneksu do umowy. 13. Odstąpienie od umowy może nastąpić jedynie w przypadkach określonych przez ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeks Cywilny. 14. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 1) zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja Wykonawcy, 2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 3) Wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu 1 miesiąca od terminu podanego w § 5 ust.1 pkt. 1) umowy, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 4) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc licząc od daty powzięcia tej wiadomości przez Zamawiającego. 15. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający: 1) nie wywiązuje sie z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego wezwania   w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktury określonego w niniejszej umowie, 2) odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru, 3) zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 16. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 17. W przypadku odstąpienia od umowy strony umowy obciążają następujące obowiązki: 1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządza szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia, 2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy, 
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3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umowa, a jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn zależnych od Zamawiającego to Zamawiający odkupi je od Wykonawcy, 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) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, 6) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 7) Wszelkie inne uzasadnione koszty dodatkowe związane z odstąpieniem od umowy, poniesie strona, która spowodowała odstąpienie od umowy.  § 15 ROBOTY ZAMIENNE  1. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy, zaistnieją korzystne dla Zamawiającego przesłanki        do: 1) usunięcia wad ukrytych zapobiegające powstaniu wad przedmiotu umowy, 2) zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych, 3) wprowadzenia nowych korzystniejszych zmian w rozwiązaniach projektowych, które nie wykraczają poza zakres przedmiotu zamówienia i nie stanowią istotnych zmian w dokumentacji technicznej, Zamawiający z własnej inicjatywy lub z inicjatywy Wykonawcy dokona wprowadzenia tych zmian do projektu, a Wykonawca zobowiązuje się do ich wykonania. 2. Za wykonanie robót zamiennych nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia Wykonawcy nie przysługuje zmiana wynagrodzenia określonego w § 10 pkt 1 niniejszej umowy.   § 16 INNE POSTANOWIENIA UMOWY  1. W razie powstania sporu, Strona podnosząca spór, jest zobowiązana do skierowanie konkretnego roszczenia w formie pisemnej. 2.   Strona, do której kierowane jest roszczenie ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do niego w terminie 14 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 3. Strony ustalają, że do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy właściwym będzie Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 4. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.    WYKONAWCA:                                                                                     ZAMAWIAJĄCY:                                


