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Załącznik nr 4 do SIWZ

PROJEKT UMOWY

W dniu ………… 2011 r. w Białej pomiędzy Gminą Biała mającą siedzibę w Białej, 
ul. Rynek 10, 48-210 Biała, zwaną w dalszej części „Zamawiającym” reprezentowaną przez:
Burmistrza – Arnolda Hinderę
a …………………………….. zwanym w dalszej części „Wykonawcą” reprezentowanym przez: ………………………………………………… 
wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego (podstawa prawna art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zastała zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania zgodnie z zakresem zamówienia określonym w SIWZ następujące zadanie:
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Śmicz, gmina Biała.
Szczegółowy zakres określony został w SIWZ, dokumentacji projektowej i ofercie Wykonawcy.

Kod CPV: 
45111200-0 Przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg	   
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 
45233330-1 Fundamentowanie ulic
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

§ 2

Termin wykonania: od dnia podpisania umowy do 30 września  2011 r.

§ 3

Funkcję koordynatora robót ze strony Zamawiającego pełnić będzie Joachim Ernst.

§ 4

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają     
     wynagrodzenie ryczałtowe, ustalone na podstawie złożonej oferty  w wysokości:

Cena ofertowa netto ........................................................................................................zł 
(Słownie:.....................................................................................................................……)
Stawka pod. VAT......%, wartość pod. VAT......................................................................zł
Cena ofertowa brutto ...................................................................................................... zł
(Słownie:............................................................................................................................)

Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu niedoszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
	Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu  umowy nie  może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego  określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
	Zapłata wynagrodzenia za wykonane i potwierdzone przez Zamawiającego roboty
nastąpi, na podstawie protokołów przejściowych przedmiotu umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zapłaty faktur przejściowych. 
	Płatności będą dokonane przelewem na wskazany w fakturze przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu faktury w ciągu 7 dni od jej wystawienia.
	Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.  Numer NIP Wykonawcy ......................................
Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.
	Za termin zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego
9. Zamawiający posiada nr NIP 755-19-12-048

§ 5

Wykonawca przedkłada wymagane protokoły odbioru technicznego po ich wykonaniu, przebudowie lub zabezpieczeniu.
Przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową, potwierdzone protokołem odbioru końcowego. Data podpisania protokołu odbioru końcowego przez zamawiającego jest datą zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.
	Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy i przekazania do Zamawiającemu.
	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonane prace zgodnie ze złożoną ofertą na okres 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego. 
Wykonawca winny jest dostarczyć Zamawiajacemu „Swiadectwo jakosci” (certyfikaty, atesty) wykorzystywanych materiałów.

§ 6

 Wykonawca ustala kierownika budowy w osobie:
 p. ..........................................................
 zam............................................................................
 tel. ........................................ posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności        ............................................................. i zakresie......................................................................
nr.................................. wydane w dniu ..................................... przez  ....................................................................................oraz posiadającego zaświadczenie z Polskiej Izby  Inżynierów Budownictwa   nr....................................
z dnia ............................................. ważne do ........................................ potwierdzające
wniesienie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

§ 7

1.   Strony postanawiają, iż obowiązującą je formy odszkodowania stanowią kary umowne.
2.   Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
      Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów i w   podanych  wysokościach:
      a. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od zamawiającego w wysokości 10%  wynagrodzenia umownego,
b.	za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.
	Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki za zwłokę w zapłacie faktury w wysokości       ustawowej.


§ 8

W przypadku zatrudnienia podwykonawców robót, na wykonawcy spoczywają obowiązki określone w art. 6471 § 1-6 K.C. (Dz. U. Nr 49 z 2003r. poz. 408).

§ 9

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie ................. zł. dostarczone będzie Inwestorowi najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
Dopuszcza się możliwość wymiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy z gotówkowej na gwarancję z chwilą jej otrzymania.
	Strony ustalają że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujący sposób:
	70 % tj. .................... zł. w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym

30 % tj. .................... zł. w ciągu 14 dni po upływie gwarancji.

§ 10

W przypadku powstania szkody na rzecz osób trzecich w skutek nie wykonania lub nie należytego wykonania prac będących przedmiotem umowy, winę ponosi Wykonawca łącznie ze skutkami finansowymi.

§ 11

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Nie dopuszczalna jest pod rygorem nieważności taka zmiana niniejszej umowy oraz wprowadzenie do niej takich postanowień, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisy kodeksu cywilnego.

§ 13

Ewentualne spory wynikłe przy wykonaniu umowy będą rozstrzygane przez Sądy Powszechne. 

§ 14

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA:

