ZP.271.IR.7011.2-kan-Bob.2014 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków  w miejscowości Boboluszki”

Załącznik nr.7


UMOWA Nr ZP.271.7011.2-kan-Bob.2014


zawarta w dniu ............................ r. w Branicach pomiędzy 
Gminą Branice  z siedzibą w Branicach ul. Słowackiego 3,   48 – 140 Branice  tel.(0-77) 486 81 92,
NIP  748-15-18-612  w imieniu której działa  Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Branicach  NIP 748-10-15-845 zwany w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
reprezentowany przez
                  Panią Annę Kruczek –  Kierownika Zakładu,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Branice 
a firmą: 
............................................................................................................................................................... 
- zwaną w dalszej części umowy WYKONAWCĄ, 
reprezentowaną przez:
 ........................................... 

§ 1
W wyniku postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace związane z wykonaniem inwestycji pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Boboluszki” 

	Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 4473,55 m wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Boboluszki. 
 
2.1. W zakres robót wchodzi: 
	Kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur: 

*  PVC DN 160                           o  łącznej długości     -   1723,09 m 
     *  PCV DN 200                           o  łącznej długości     -   1678,56 m  
     *  kamionkowych DN 200          o  łącznej długości     -    373,62 m. 
     *  kamionkowych  DN 150         o  łącznej długości     -    214,66 m 
-  Rurociągi tłoczne z rur:
      *  PEHD  DN 90                         o łącznej długości     -    483,62 m
-  Przepompownia ścieków 1 szt. o wydajności Q = 9,1 – 21 m3/h i mocy pompy N = 2,60/2,10 kW 
   ( P1/P2 ), wraz z zasilaniem energetycznym.
W w/w wielkościach ujęto: przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur:
    *  PVC  DN 160                       o łącznej długości    -  1084,16 m
    *  kamionkowych  DN 150      o łącznej długości    -   210,91 m
-  Roboty odtworzeniowe dróg 
    2.2. Przebieg kanalizacji przedstawiony jest w dokumentacji projektowej .
Inwestycja ma być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową (techniczna),  przedmiarem robót,  specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, szczegółową ofertą Wykonawcy wraz  z kosztorysem ofertowym, które stanowią załącznik do niniejszej umowy 
 3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami będącymi przedmiotem umowy przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, zgodnie z obowiązującym prawem.
4.W czasie realizacji umowy Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie robót zgodnie z dokumentacją projektową, a po ich zakończeniu do sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej.
5. Z chwilą przejęcia placu budowy Wykonawca zobowiązuje się do:
     -urządzenia i utrzymania na własny koszt terenu udostępnionego przez  Zamawiającego pod       zaplecze budowy oraz teren budowy,
     -właściwej organizacji robót oraz należytego wykonania zobowiązań umownych,
     -zapewnienia  bezpieczeństwa osób w związku z prowadzonymi pracami,
     - sporządzenia dokumentacji budowy 
Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku lub w związku z prowadzonymi pracami.  
6. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie naprawić szkody wyrządzone osobom trzecim oraz Zamawiającemu powstałe w trakcie realizacji robót oraz uporządkować teren zaplecza i plac budowy po zakończeniu realizacji robót.
7. Wykonawca będzie ponosił koszty dozoru budowy  w okresie realizacji robót.
8. Wykonawca oświadcza, że w ofercie, w tym w kosztorysie ofertowym i przedmiarach robót, oprócz robót budowlanych ujął w kosztach pośrednich w szczególności niżej wymienione koszty, które w całości ponosi Wykonawca:  
a) wykonania i utrzymania zaplecza technicznego dla potrzeb budowy, wraz ze stosownym oznakowaniem terenu budowy, zapewnienia niezbędnych mediów na prowadzonych prac (woda, energia elektryczna itp.)
b) pełnej obsługi geodezyjnej  dla celów prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie 
z dokumentacją projektową,  w tym pozyskanie reperów, wytyczenie przedmiotu zamówienia
c) utrzymania na bieżąco czystości dróg dojazdowych do terenu budowy, 
d) zabezpieczenia wykopów i ich odwodnienia,
e) opłaty za składowanie na składowiskach odpadów powstałych w wyniku realizacji inwestycji (Zamawiający  nie posiada własnego składowiska),
f) wszystkich bieżących badań związanych z badaniem  zagęszczenia podłoża i  podbudowy 
z  interpretacją wyników i mapką z zaznaczoną lokalizacją badanych miejsc,
g) naniesienia zmian  na mapie zasadniczej  w 4 egzemplarzach,
h) dokumentacji powykonawczej i zamiennej z domiarami do punktów stałych, inwentaryzacji powykonawczej, oraz oświadczeniami kierownika budowy i projektanta o braku odstępstwa, 
a w przypadku znacznych odstępstw z załączonymi rysunkami zamiennymi  – w 4 egzemplarzach,
i)  dostosowania się do wymogów dokumentacji projektowej obejmującej wszystkie warunki i obowiązki Wykonawcy, a nie wyszczególnione w przedmiarach robót,
j)   ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej działalności,
k) dokumentacji zdjęciowej stanu istniejącego terenu oraz po zakończeniu zadania zdjęcia wykonanej  inwestycji,

9. W czasie wykonania przedmiotu umowy Wykonawca będzie usuwał i składował na własny koszt i na własne ryzyko wszelkie urządzenia pomocnicze oraz zbędne materiały, odpady i śmieci, stosując obowiązujące przepisy prawa.  
10. Wykonawca po przejęciu placu budowy winien podjąć wszelkie niezbędne kroki związane z robotami budowlanymi w celu ochrony środowiska, zarówno na terenie budowy, jak i w jego otoczeniu.
11. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na plac budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą - Prawo budowlane, oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą, a także upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego.
12. Wykonawca i Zamawiający będą uczestniczyć w naradach roboczych lub koordynacyjnych, jakie mogą odbywać się na wniosek stron niniejszej umowy na terenie placu budowy lub w siedzibie Zamawiającego.
13. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia warunków wykonania przedmiotu umowy, które zapewnią całkowite bezpieczeństwo dla znajdujących się w obrębie robót ludzi i mienia. W szczególności Wykonawca będzie ponosił całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone choćby nieumyślnie w związku z wykonaniem niniejszej umowy, a także podjętymi przez Wykonawcę działaniami. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia tego zapisu do umowy z Podwykonawcą pod rygorem przyjęcia na siebie całkowitej odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę przez Podwykonawcę - niezależnie od odpowiedzialności Podwykonawcy. 
14. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie po podpisaniu umowy, jednak przed przekazaniem placu budowy i przystąpieniem do robót budowlanych do nieodpłatnego sporządzenia Programu Zapewnienia Jakości oraz planu BIOZ (bezpieczeństwo i ochrona zdrowia) i przekazania go do zatwierdzenia Zamawiającemu. Zamawiający zastrzega możliwość rozwiązania umowy na zasadach określonych w § 10 w przypadku niedostarczenia tych dokumentów w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy. Wykonawca dostarczy również wszelkie niezbędne dokumenty i oświadczenia, celem zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.
15. Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego o wadach dokumentacji projektowej, natychmiast po ich wykryciu.
16. Wykonawca wykona i ustawi tablicę informacyjną budowy, a w przypadku uzyskania przez  Zamawiającego dofinansowania zadania z funduszy pomocowych, również tablicę wymaganą procedurami tych funduszy.
17. Plac budowy Wykonawca będzie utrzymywać  w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwać na bieżąco wszelkie odpady i zbędne materiały.


§ 2
Wartość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia, którego zakres rzeczowy opisany
 jest w §1 umowy, wynosi: 
a) netto: ....................... zł (słownie:  ) 
b) stawka VAT: 23 % 
c) wartość % podatku VAT:  ............ zł (słownie: ) 
d) brutto:   .......................... zł (słownie ) 
	Podane w § 2 ust. 1 wynagrodzenie nie będzie podlegać waloryzacji. Stanowi ono ostateczne
	wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy i obejmuje wszelkie roszczenia

Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy oraz uwzględnia ewentualne ryzyko związane z wykonaniem wszelkich niezbędnych robót, które należy wykonać w celu prawidłowego funkcjonowania przedmiotu umowy. Wykonawca nie może domagać się podwyższenia  wynagrodzenia nawet w przypadku, gdy po wykonaniu przedmiotu umowy okazałoby się że    faktyczne koszty odbiegają od wysokości wynagrodzenia ryczałtowego. 
	Wynagrodzenia Wykonawcy uwzględnia również wszelkie koszty dodatkowe związane z realizacją przedmiotu umowy określonego w przedmiarze robót ( w tym w szczególności: cła, podatki i inne opłaty, koszty przygotowawcze, opracowania i uzgodnienia dokumentacji powykonawczej, koszty związane z odbiorami wykonanych robót oraz przeprowadzeniem prób i badań technicznych, utylizacji, ewentualne upusty i inne ).
	Wykonawca oświadcza, że określając wynagrodzenie ryczałtowe, bardzo starannie zapoznał się z przedmiotem umowy, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na ustalenie wysokości wynagrodzenia oraz że dokonał wizji lokalnej i należycie ocenił wartość przedmiotu umowy. 
Także ceny jednostkowe określone w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, są cenami stałymi, ryczałtowymi i nie podlegają żadnym zmianom w trakcie wykonywania umowy. 

Wynagrodzenie powyższe obejmuje świadczenia główne i uboczne Wykonawcy związane z prawidłowym i zgodnym z wymogami określonymi w SIWZ i niniejszej umowie wykonaniem wszelkich robót budowlanych niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania. W szczególności bez wpływu na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy pozostają następujące okoliczności: wzrost cen materiałów, wynagrodzeń, obciążeń publicznoprawnych oraz błędy w kalkulowaniu i ocenie zakresu robót.  
7. Roboty dodatkowe i zamienne, wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu umowy, będą rozliczane w oparciu o ceny jednostkowe z oferty i kosztorysu. W przypadku robót, dla których brak jest cen jednostkowych w ofercie, rozliczone będą kosztorysami powykonawczymi wykonanymi metodą szczegółową, sporządzonymi na podstawie potwierdzonej przez Inspektora nadzoru książki obmiaru robót oraz wg danych wyjściowych do kosztorysowania jak w ofercie, tj.: 
1. Rg = .................................  zł
2. Kz od M = ........................ % 
3. Kp od R+ S = ....................%
4. Zysk od R+ S+ Kp = ........ %

Ceny materiałów będą przyjmowane wg średnich cen bez kosztów zakupu 
z wydawnictwa Sekocenbud z okresu realizacji robót + % Kz jw., a w przypadku braku w/w cen w Sekocenbudzie cena zostanie przyjęta z faktury zakupu (cena po upuście, jeżeli taka 
na fakturze istnieje) + % Kz j.w
Ceny sprzętu będą przyjmowane wg średnich cen najmu z wydawnictwa Sekocenbud 
z okresu realizacji robót + % Kp i % zysku j.w., a w przypadku braku w/w cen 
w Sekocenbudzie cena zostanie przyjęta z faktury najmu. Do ceny sprzętu z faktury najmu nie  będą naliczane ani Kp, ani Z.
Do wyceny robót metodą szczegółową należy stosować, zachowując kolejność 
jak w zapisie: KNR KNNR i kalkulacje własne.

8.W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych, niezbędnych z uwagi na bezpieczeństwo budowy lub właściwe funkcjonowanie przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę Zamawiającego przed przystąpieniem do ich wykonania. Przyjmuje się, że roboty takie będą mogły być wykonane po podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę odpowiedniego protokołu konieczności i zawarciu umowy na roboty dodatkowe. 
 
	Wynagrodzenie określone w § 2 ust. 1 obejmuje wszelkie zobowiązania Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy i może ulec zmianie jedynie z tytułu :

a)  obniżenia jakości elementu przedmiotu umowy. W tym przypadku obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy będzie proporcjonalne do stopnia obniżenia wartości estetycznej i użytkowej przedmiotu odbioru. Obniżenie wynagrodzenia z tytułu jakości elementu robót nie pozbawia Zamawiającego prawa do rękojmi i gwarancji za ten element,
b)  zmiany podatku VAT,
c)  ograniczeń robót wprowadzonych przez Zamawiającego, do czego  Zamawiający zastrzega sobie prawo,  
d)  zmian wprowadzonych przez Zamawiającego, do czego Zamawiający zastrzega sobie prawo,
e)  w przypadku nie wykonania przez Wykonawcę pełnego zakresu robót, stanowiącego przedmiot umowy. 
10. Wykonawca na każde żądanie zamawiającego przekaże do wglądu faktury zakupu na zakupione materiały wraz z atestami i certyfikatami. 
 

§ 3
1.  Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy rozliczone będzie na podstawie:
	a)  faktur częściowych za wykonanie poszczególnych wykonanych elementów robót przedmiotu umowy, wskazanych w harmonogramie, przy czym jedna faktura częściowa nie może być na kwotę mniejszą niż 400 000  zł ( słownie: czterysta tysięcy złotych.  ) zaś suma wszystkich faktur częściowych nie może przekroczyć 70% wartości zadania. 
Podstawą do sporządzenia faktury częściowej będzie protokół/protokoły odbioru wykonanych robót zaakceptowany/e przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego. 
	b)  fakturą końcową za wykonanie przedmiotu umowy, stanowiącą różnicę wynagrodzenia za  przedmiot umowy wg. § 1 niniejszej umowy, a sumą wystawionych faktur  częściowych. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół  odbioru końcowego przedmiotu umowy, podpisany przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego. 
2. Terminy sporządzania i dostarczania faktur do Zamawiającego ustala się na 7 dni od daty       protokolarnego odbioru wykonania części przedmiotu umowy,  z zachowaniem zasad określonych ust. 1 pkt a) i  końcowego odbioru przedmiotu umowy.
3.  Faktury częściowe i końcowa zostaną zapłacone przez Zamawiającego w terminach :	
	1)  faktury częściowe -  w terminie do 14 dni od daty wpływu do Zamawiającego wraz z protokołami odbioru potwierdzonymi przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego ,
            2)  faktura końcowa  w terminie do 14 dni od daty wpływu do Zamawiającego wraz  z dostarczeniem Zamawiającemu :  
	prawidłowo wystawionej faktury na podstawie protokołów odbioru, geodezyjnej mapy powykonawczej i dokumentacji odbiorowej ( oświadczenia kierownika budowy, atesty, próby szczelności, protokoły – komplet dokumentów wymaganych przepisami prawa budowlanego ) podpisanego przez strony umowy.

Przedstawienia przez Wykonawcę dowodów rozliczenia się z podwykonawcami, ustanowionymi w oparciu o przepis art. 36 a ust. 3 ustawy Prawo zamówień Publicznych za wykonane przez nich roboty. W przypadku niezapłacenia podwykonawcy, ustanowionemu w oparciu o przepis art. 36 a ust. 3 ustawy Prawo zamówień Publicznych wynagrodzenia przez Wykonawcę Zamawiający potrąci niezwłocznie z kwot należnych Wykonawcy, 
	 przedłożenia zabezpieczenia, w przypadku, gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy miało inną formę niż pieniądz,  w postaci nowego dokumentu - przed oddaniem przedmiotu zamówienia Zamawiającemu - Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy na okres gwarancji i rękojmi, stanowiący 30% wartości dotychczasowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, o którym mowa w § 7 niniejszej umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, Protokołu Odbioru Końcowego)

                                 Na konto wykonawcy  64 8867 0005 2001 0000 0055 0002

	Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 
	Za zwłokę w płatności faktur Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji rodzaju i jakości urządzeń planowanych do zastosowania oraz ewentualnego przebiegu trasy sieci. 

§ 4
Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu zamówienia ustala się z dniem podpisania umowy. 
Zakres robót, o którym mowa w § 1, należy zrealizować w terminach wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego, stanowiącego załącznik do niniejszej umowy, w nieprzekraczalnym terminie co do całości zadania do dnia 30.05.2015 r. 
Wykonawca ustala kierownika budowy w osobie ...................................... 
	Inspektorem z ramienia Zamawiającego będzie ...........................

§ 5
PODWYKONAWSTWO

	Powierzenie przez Wykonawcę jakiejkolwiek części robót Podwykonawcy w oparciu o przepis art. 36 a ust. 3 ustawy Prawo zamówień Publicznych. wymaga zachowania procedury określonej przepisami art.6471 Kodeksu Cywilnego i art. 143 b ustawy Prawo zamówień Publicznych. 

       
	Do rozliczeń z podwykonawcą, o którym mowa w ust. 1 niniejszej umowy, jak również do praw Zamawiającego i obowiązków Wykonawcy tego dotyczących,  stosuje się zasady określone przepisem art. 143 c ustawy Prawo zamówień Publicznych 
	 Inspektor Nadzoru, na wezwanie Zamawiającego, poświadczy do zapłaty kwoty należne Podwykonawcy zgodnie z umową o podwykonawstwo. Tak zapłacone kwoty Podwykonawcy, Zamawiający potrąci niezwłocznie z kwot należnych Wykonawcy.
	 Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlanej.



§ 6
Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia w formie pieniężnej w wysokości 7 % wartości zamówienia brutto tj. kwoty  ............ zł (słownie:  ) 
	Zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia będzie  wykorzystane przez Zamawiającego w celu rekompensaty poniesionych strat, powstałych z winy Wykonawcy wskutek niewłaściwego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy,  w tym naprawienia szkody a także pokrycia kosztów wykonania zastępczego w przypadku jego zlecenia przez Zamawiającego.  
	70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania zadania zostanie zwrócone Wykonawcy 
w ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego dokumentacji, po potrąceniu ewentualnych roszczeń należnych Zamawiającemu, w tym powstałych szkód . 
30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania zadania zostanie zwrócone Wykonawcy 
w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi/gwarancji, po potrąceniu ewentualnych roszczeń należnych Zamawiającemu, w tym powstałych szkód. 
Termin rękojmi/gwarancji skończy się wraz z upływem terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi/gwarancji za wady Wykonawcy robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy. 
	Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z realizacją niniejszego kontraktu,  w tym za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków czy innych zdarzeń losowych, dotyczących następstw jakichkolwiek nieprawidłowości w dokumentacji projektowej, na kwotę nie mniejszą niż wartość brutto oferty w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy i przedłożenia Zamawiającemu polisy dot. powyższego ubezpieczenia.   

§ 7
1 Zamawiający i Wykonawca przewidują możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy            w niżej wymienionych przypadkach:   
           1) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy,  
           2) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy, 
           3) zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki. 
2. Zamawiający i Wykonawca przewidują możliwość dokonania zmian terminu wykonania umowy, ewentualnie wstrzymanie,  wznowienie usługi, ze względu na:   
           1) oczekiwanie Wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje, 
           2) przedłużenie procedury przetargowej,   
           3) uwarunkowania społeczne (protesty, listy, petycje, itp.),  
           4) zmiany stanu prawnego. 
5) wystąpienia „siły wyższej”. „Siła wyższa” oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu,
	wystąpienia nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie zamówień / robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonywania np. gradobicia, trąby powietrzne, zjawiska niestandardowe w klimacie polskim, 
	konieczności wykonania zamówień / robót dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia podstawowego przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi 
w związku z przedłużeniem tego terminu, 

nie uzyskanie planowanego dofinansowania, dotacji, pożyczki, środków kredytowych, dofinansowania ze środków Unii Europejskiej,
9) zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje konieczność dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia.
       e. Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy jeśli            przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

f. W pozostałym zakresie zmiany do umowy mogą dotyczyć następujących okoliczności:
	wydłużenie terminu gwarancji w związku z zadeklarowaniem dłuższego terminu gwarancji przez producenta , 
	poprawa jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót budowlanych, dostaw lub zmiana technologii,

aktualizacja rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny bądź zmiany obowiązujących przepisów,
rezygnacja z części robót budowlanych, m.in. w przypadkach klęsk żywiołowych, powodzi, innych kataklizmów, 
zmiany w kolejności i terminach wykonania robót budowlanych, dostaw lub usług na skutek zdarzeń losowych, opóźnień w dostawie sprzętu, urządzeń, materiałów oraz innych okoliczności korzystnych dla stron
zmiany kluczowego personelu wykonawcy lub zamawiającego na skutek zdarzeń losowych, zmian kadrowo – personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska,
 zmiany podatku VAT na skutek zmian w przepisach prawnych. 


§ 8
Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 
	za opóźnienie w zakończeniu każdego etapu robót, wskazanego w harmonogramie o którym mowa w § 4 ust. 2 niniejszej umowy, w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia ponad ostatni dzień terminu wyznaczonego zgodnie z zapisami § 4; 
	za opóźnienie w usunięciu wad i usterek w trakcie odbioru końcowego lub które ujawniły się 
w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto za każdy dzień 
z opóźnienia ponad ostatni dzień terminu wyznaczonego na usunięcie wady lub usterki; 
	za opóźnienie w dostarczeniu polisy, o której mowa w § 6 ust. 6 niniejszej umowy w wysokości 0.05% wynagrodzenia brutto za każdy dzień z opóźnienia, 
	w przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania zamówienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy, niezależnie od stopnia zaawansowania, 10 % wynagrodzenia brutto,
	w przypadku odstąpienia Zamawiającego od wykonania zamówienia lub rozwiązania przez Zamawiającego umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy niezależnie od stopnia zaawansowania, 10 % wynagrodzenia brutto . 
2. W przypadku wykonywania robót przez podwykonawcę w oparciu o przepis art. 36 a ust. 3 ustawy Prawo zamówień Publicznych, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:
       a) brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom  
b)	nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
c)	nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
d)	braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy

	Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania zamówienia z przyczyn zależnych od Zamawiającego, niezależnie od stopnia zaawansowania, 10% wynagrodzenia brutto 

Jeżeli wartość kary umownej należnej z jakiejkolwiek przyczyny nie pokrywa poniesionej szkody, strona, która poniosła szkodę może dochodzić swoich roszczeń w przypadku udokumentowania rzeczywistej wartości szkody i jej ścisłego związku z nienależytym wykonaniem umownych obowiązków drugiej strony. 
	Wymienione w § 8 ust. 1 i 2 kary umowne i warunki zadośćuczynienia nie zwalniają stron 
z wypełnienia wzajemnych zobowiązań wynikających z zapisów niniejszej umowy. 
Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła warunki umowy w terminie 14 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty. Zamawiający może w razie zwłoki w zapłacie kary potrącić należną mu kwotę z dowolnej należności Wykonawcy.
	Strona odstępująca od umowy z własnej winy płaci karę umowną za wyjątkiem wystąpienia  istotnej  zmiany okoliczności powodującej, że po stronie Zamawiającego wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
	W takim przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, za pisemnym powiadomieniem Wykonawcy i uzasadnieniem. Wówczas Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy. 
W przypadku odstąpienia od umowy, strony są zobowiązane do następujących czynności:
a. Sporządzenia protokołu z inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia od umowy.
b. Ustalenia sposobu zabezpieczenia przerwanych robót na koszt strony odpowiedzialnej za odstąpienie od umowy.	
c. Wykonawca sporządzi wykaz materiałów i urządzeń, których nie może wykorzystać do realizacji innych robót. Ich koszt obciąża stronę odpowiedzialną za odstąpienie od umowy, która obowiązana jest przejąć je na własny użytek.
d. Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia wynagrodzenia za wykonane roboty na zasadach określonych niniejszą umową.

10. Zamawiający z zastrzeżeniem postanowień zapisu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, może zmniejszyć zakres robot ,co nie będzie stanowiło podstawy do  odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, jak również do żądania odszkodowania.

11. Zamawiający może potrącić kary umowne od pozostałych płatności należnych Wykonawcy.


§ 9
Wykonawca udziela na przedmiot niniejszej umowy gwarancji na okres  36 miesięcy. Bieg gwarancji rozpoczyna się następnego dnia po dacie zakończenia czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy. Wykonawca gwarantuje że przedmiot umowy zostanie wykonany dobrze jakościowo, zgodnie z warunkami (normami) technicznymi wykonawstwa i warunkami umowy, bez wad pomniejszających wartość i użyteczność robót lub uniemożliwiających użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. 
	Termin  gwarancji skończy się wraz z upływem terminu odpowiedzialności z tytułu  gwarancji za wady Wykonawcy robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy. 
	Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za wady ujawnione w okresie odbioru końcowego, w okresie gwarancji i w okresie rękojmi.
4.  Wykonawca rozpocznie usuwanie usterek ujawnionych w czasie odbioru końcowego, w okresie rękojmi lub gwarancji, bezpłatnie w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego, a zakończy w terminie określonym przez Zamawiającego, ustalonym w technicznie możliwym do realizacji terminie. Usuwanie usterek polega na naprawie lub wymianie wadliwego elementu.  
5.  W przypadku nie usunięcia  przez Wykonawcę wad i usterek we wskazanym terminie Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych usterek przez osoby trzecie na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. Wykonawca oświadcza, że w takim przypadku jako twórca wyraża zgodę na zmiany w utworze – projekcie. W tym przypadku koszty usuwania wad i usterek będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.
6. Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony dopóki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę wady zgłoszone do czasu upływu okresu gwarancyjnego, a potwierdzeniem zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru pogwarancyjnego. 
7. Okres gwarancji zostanie wydłużony dla wymienionych elementów lub elementów naprawionych – okres ten będzie biegł na nowo od dnia dokonania wymiany lub naprawy elementów. 
8. Odbiór gwarancyjny będzie dokonany nie później niż 1 miesiąc przed upływem terminu gwarancji, a Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o konieczności dokonania odbioru i wskazania propozycji jego terminu.  
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 


§ 11
Zamawiaj¹cemu przys³uguje prawo rozwi¹zania umowy w trybie natychmiastowym gdy Wykonawca mimo wezwania go do zmiany wadliwego sposobu wykonania  przedmiotu umowy lub terminowego wykonania  przedmiotu umowy w dalszym ci¹gu realizuje go wadliwie lub nieterminowo – przy spóŸnieniu d³u¿szym ni¿ 14 dni.
Strony ustalaj¹ nastêpuj¹ce przypadki odst¹pienia od umowy:
1) Zamawiaj¹cemu przys³uguje prawo odst¹pienia od umowy w przypadkach okreœlonych w  Kodeksie   
    Cywilnym, a ponadto:
	a/  zostanie zg³oszona upad³oœæ lub likwidacja Wykonawcy,
	b/  zostanie wydany nakaz komorniczy zajêcia maj¹tku Wykonawcy,
	e/ Wykonawca nie wykonuje obowi¹zku, o którym mowa w § 6 ust 6,
	f/ je¿eli zaistniej¹ okolicznoœci wynikaj¹ce z art. 145 ustawy prawo zamówieñ publicznych,
2) Wykonawcy przys³uguje prawo odst¹pienia od umowy w przypadku gdy:
	a/  Zamawiaj¹cy nie wywi¹zuje siê z obowi¹zku zap³aty faktur przez okres powy¿ej
                1 miesi¹ca od daty przys³uguj¹cej na zap³atê faktur,
	b/  Zamawiaj¹cy zawiadomi pisemnie Wykonawcê, ¿e wobec zaistnienia uprzednio nie  przewidzianych okolicznoœci nie bêdzie móg³ spe³niæ zobowi¹zañ umownych wobec Wykonawcy.
3. Strona odstêpuj¹ca od umowy z w³asnej winy p³aci karê umown¹ za wyj¹tkiem wyst¹pienia  istotnej  zmiany okolicznoœci powoduj¹cej, ¿e po stronie Zamawiaj¹cego wykonanie umowy nie le¿y w interesie publicznym, czego nie mo¿na by³o przewidzieæ w chwili zawarcia umowy. 
4 .W takim przypadku Zamawiaj¹cy mo¿e odst¹piæ od umowy w terminie 30 dni od powziêcia wiadomoœci o powy¿szych okolicznoœciach, za pisemnym powiadomieniem Wykonawcy i uzasadnieniem. Wówczas Wykonawca mo¿e ¿¹daæ jedynie wynagrodzenia nale¿nego z tytu³u wykonanej czêœci umowy. 
5 . W przypadku odst¹pienia od umowy lub rozwi¹zania w trybie natychmiastowym, strony s¹  
     zobowi¹zane do nastêpuj¹cych czynnoœci:
1/. Wykonawca Sporz¹dzi protokó³ z inwentaryzacji wykonanych robót wed³ug stanu na  dzieñ odst¹pienia, w terminie wyznaczonym przez Zamawiaj¹cego i przy jego udziale, 
 	 2/  Zamawiaj¹cy dokona odbioru robót przerwanych zg³oszonych przez Wykonawc¹,
	3/  Zamawiaj¹cy dokona zap³aty za wykonane i odebrane roboty w terminie do 30 dni od dnia  dostarczenia faktury przez Wykonawcê,

§ 12
1. Wykonawca bez zgody Zamawiaj¹cego nie mo¿e cedowaæ swoich nale¿noœci wynikaj¹cych z niniejszej umowy na osoby trzecie.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejsz¹ umow¹ zastosowanie maj¹ przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówieñ publicznych. 

                                                                                  § 13
Strony umowy oœwiadczaj¹, ¿e wszystkie sprawy sporne bêd¹ rozstrzygaæ we w³asnym zakresie i dopiero gdy nie bêdzie to mo¿liwe sprawy konfliktowe skieruj¹ pod s¹d w³aœciwy dla siedziby Zamawiaj¹cego. 


                                                                                   § 14
 Za³¹czniki do niniejszej umowy stanowi¹: 
	oferta przetargowa Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym wraz z podzia³em na; sieæ kanalizacyjn¹ do granicy lub pierwszej studzienki oraz na przy³¹cza do budynków
	specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz ze specyfikacj¹ techniczna wykonania i odbioru robót 

harmonogram rzeczowo-finansow wraz z podzia³em na; sieæ kanalizacyjn¹ do granicy lub pierwszej studzienki oraz na przy³¹cza do budynków y, 
dokumentacja projektowa. 

§ 15
Niniejsz¹ umowê sporz¹dzono w 3 (trzech) jednobrzmi¹cych egzemplarzach, z czego 1 egz. otrzymuje Wykonawca, a 2 egz. Zamawiaj¹cy. 
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