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Załącznik 7

UMOWA Nr ZP.271.7011.1-przyk.2014
zawarta w dniu ............................ r. w Branicach

pomiędzy
Gminą Branice ul. Słowackiego  3, 48 – 140 Branice zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowaną przez 
Wójta Gminy Branice –    Marię Krompiec
z kontrasygnatą Skarbnika Gminy –  Stanisława Rzeszucińskiego. 

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 zadania pn. „Budowa podłączeń nieruchomości do systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Branice”

	Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie opracowań, w tym dotyczących postępowania przetargowego na wykonanie prac w zakresie systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Branice wraz z podłączeniem do niej nieruchomości w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą przedmiot niniejszej umowy, i dokumentacji projektowej na podłączenie  nieruchomości do systemu kanalizacji sanitarnej dla całej miejscowości Branice w ilości ok. 500 szt wraz ze zgłoszeniem robót budowlanych do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, umożliwiającym podjecie prac przez Zamawiającego.  
Dokumentację przebiegu kanalizacji przedstawia załącznik nr 8 do SIWZ (do wglądu w Urzędzie Gminy Branice)

	W skład opracowań stanowiących przedmiot niniejszej umowy - dla przyłączy nieruchomości do systemu kanalizacji sanitarnej wchodzą: 

	Mapy do celów projektowych  -  2 egz, 
	Projekt budowlany - 3 egz. 
	Uzgodnienie Projektu budowlanego na ZUDP 

- Przedmiar robót  do postępowania przetargowego na wykonanie prac objętych dokumentacją projektową stanowią przedmiot niniejszego postępowania i zatwierdzoną dokumentacją projektową pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Branice” - 3 egz.
 - Specyfikacja techniczna do postępowania przetargowego na wykonanie prac objętych dokumentacją projektową stanowią przedmiot niniejszego postępowania i zatwierdzoną dokumentacją projektową pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Branice” - 3egz. 
 -  Kosztorys inwestorski  z przedmiarem robót  - 2 egz. 
	Zgody właścicieli posesji, przez które przebiega projektowany odcinek kanalizacji sanitarnej niezbędny do oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością - 2 egz. 
	Zgłoszenie robót budowlanych we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej, umożliwiające podjęcie prac.


	Kompletną dokumentację Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w wersji pisemnej papierowej 
i w wersji elektronicznej na dysku CD w formacie plików „pdf”, kosztorysy i przedmiary także w formacie plików Exel.

§ 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 ) 
	Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy. 
	Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty, pozwolenia, zaświadczenia, mapy do celów projektowych, koszty uzyskania opinii, itp. 

§ 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 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) zaś suma wszystkich faktur częściowych nie może przekroczyć 80%. 
Podstawą do sporządzenia faktury częściowej będzie protokół/protokoły odbioru wykonanych robót zaakceptowany/e przez Zamawiającego. 
	b) faktury końcowej za wykonanie przedmiotu umowy, stanowiącą różnicę wynagrodzenia za przedmiot umowy wg. § 1 i 2 niniejszej umowy, a sumą wystawionych faktur  częściowych. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół  odbioru końcowego przedmiotu umowy wraz ze zgłoszeniem robót budowlanych we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej, umożliwiającym podjęcie prac , podpisany przez 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 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 opracowań 
i dokumentacji projektowej podpisanego przez strony umowy 

przedstawienia przez Wykonawcę dowodów rozliczenia się z podwykonawcami za wykonane przez nich roboty, lub przedstawienia zabezpieczeń roszczeń podwykonawców wobec wykonawcy w przypadku zlecenia części robót podwykonawcom. (jeżeli dotyczy),
	 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  ................ 
	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 prac dokumentacji, 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 22.12.2014 r. 

§ 5
Wykonawca ustala osobę do kontaktu w osobie ...................................... 
Zamawiający ustala osobę do kontaktu w osobie - Adama Murzyn insp. ds. inwestycji i remontów.

§ 6
Dokumentację Wykonawca złoży do wglądu i sprawdzenia na14 dni przed terminem określonym 
w harmonogramie, o którym mowa  w § 4 ust. 2. 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne i zgodne z umową opracowanie projektowe w siedzibie Zamawiającego w ww. terminie. 
Odbiór prac projektowych odbędzie się na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych, częściowych 
i końcowego. 
	Datę podpisania przez Zamawiającego protokołów, o których mowa w § 6 pkt 3 traktuje się jako datę wykonania i odbioru części lub całości dokumentacji projektowej i opracowań. Do projektu Wykonawca załącza wykaz opracowanej dokumentacji projektowej oraz pisemne oświadczenie, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi normami i przepisami prawa oraz kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
§ 7
Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia w formie pieniężnej w wysokości 10 % 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.

§ 8
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. 
3. Wykonawca nie będzie miał prawa wnioskowania o przedłużenie terminu wykonania umowy jeśli przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

§ 9
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 stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego lub które ujawniły się w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia ponad ostatni dzień terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wady lub usterki ; 
	za opóźnienie w dostarczeniu polisy, o której mowa w § 8 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 . 
	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 § 9 ust. 1 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. 

§ 10
Wykonawca udziela na przedmiot niniejszej umowy gwarancji na okres  36 miesięcy, z zastrzeżeniem zapisów ust. 2. Bieg gwarancji rozpoczyna się następnego dnia po dacie zakończenia czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
	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, jeżeli okres ten jest dłuższy niż termin wskazany w ust. 1. 
	Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za wady ujawnione w czasie 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.
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.

§ 11
Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym gdy Wykonawca mimo wezwania go do zmiany wadliwego sposobu wykonania przedmiotu umowy lub terminowego wykonania  przedmiotu umowy w dalszym ciągu realizuje go wadliwie lub nieterminowo – przy spóźnieniu dłuższym niż 14 dni.
	Strony ustalają następujące przypadki odstąpienia od umowy:
1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym, a ponadto:
	a/  zostanie zgłoszona upadłość lub likwidacja Wykonawcy,
	b/  zostanie wydany nakaz komorniczy zajęcia majątku Wykonawcy,
	e/ Wykonawca nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w § 7 ust 6,
	f/ jeżeli zaistnieją okoliczności wynikające z art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych,
2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku gdy Zamawiający nie wywiązuje się 
z obowiązku zapłaty faktur przez okres powyżej 1 miesiąca od daty przysługującej na zapłatę faktur,
3. 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. 
4. 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. 
5. W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania w trybie natychmiastowym, strony są zobowiązane do następujących czynności:
1/. Wykonawca Sporządzi protokół z inwentaryzacji wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i przy jego udziale, 
	 2/  Zamawiający dokona odbioru robót przerwanych zgłoszonych przez Wykonawcę,
3/  Zamawiający dokona zapłaty za wykonane i odebrane roboty w terminie 14 dni od dnia dostarczenia faktury przez Wykonawcę,
6. Zamawiający może potrącić przysługujące mu kary umowne z należnościami Wykonawcy.

§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych. 

§ 13
Strony umowy oświadczają, że wszystkie sprawy sporne będą rozstrzygać we własnym zakresie i dopiero gdy nie będzie to możliwe sprawy konfliktowe skierują pod sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 14
Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 
      Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, 
      w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać 
      postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

§ 15
Załączniki do niniejszej umowy stanowią: 
	oferta przetargowa Wykonawcy, 

specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
	harmonogram rzeczowo-finansowy.
§ 16
Niniejszą umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egz. otrzymuje Wykonawca, a 2 egz. Zamawiający. 






ZAMAWIAJĄCY 					WYKONAWCA 


