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Załącznik nr 3 
do Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia


UMOWA NR PP-342- …/08
( WZÓR )


spisana w dniu ………2008r. pomiędzy Wójtem Gminy Miedźno z siedzibą ul. Ułańska 25,
42-120 Miedźno , zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

1.Andrzej Szczypiór

a  …………………………………………………………………., zwanym dalej Wykonawcą,    
    reprezentowanym przez:
	……………….


§ 1

Na podstawie wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego              z dnia …………..2008r. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy i ułożenia tynku mozaikowego oraz płytek podłogowych w budynku Urzędu Gminy..
§ 2

l. 	Termin wykonania:  8 tygodni od dnia podpisania umowy.

§ 3

1. W oparciu o złożoną ofertę za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają
wynagrodzenie w wysokości:
      - netto ……………… zł
        (słownie: …………………………………….. złotych )
      - brutto ……………. zł
        ( słownie: ……………………………………. złotych )
2. Podstawą zapłaty będzie faktura i protokół odbioru przedmiotu zamówienia.

§ 4

1.	W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia lub zwłoki                    w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych, ustaloną w oparciu o zapisy zamieszczone w § 13 umowy.
5.   Faktura za prace stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto wskazane  
      przez Wykonawcę.




§ 5

Integralnym składnikiem niniejszej umowy jest oferta cenowa.

§ 6

Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie 7 dni przed datą rozpoczęcia robót.
Przekazanie placu budowy nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym.

§ 7

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy.
§ 8

1.  Materiały rozbiórkowe Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie.
	Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt ustali i uzgodni z właściwymi organami miejsce na wysypisko śmieci i gruzu.


§ 9

1. Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawców biorąc jednocześnie odpowiedzialność prawną i finansową za ich działalność.
2. Strony ustalają, że przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiście oraz za pomocą podwykonawców w zakresie:
1). …………………………………………………………
2). …………………………………………………………
3. Podwykonawcę w stosunkach z Zamawiającym reprezentuje Wykonawca.
4. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę z podwykonawcą lub jej projekt, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w tej umowie lub projekcie. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, oznacza to, że wyraził zgodę na zawarcie tej umowy z podwykonawcą. Umowa Wykonawcy z podwykonawcą musi być zawarta na piśmie, pod rygorem nieważności. 

§ 10

1. Wykonawca udziela 36-miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty.

2. Strony umowy ustalają 36-miesięczny okres rękojmi na roboty wykonane na podstawie niniejszej umowy.

§ 11

W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 7 dni od daty wezwania przez Zamawiającego do ich usunięcia.


§ 12

Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu niniejszej umowy osobie trzeciej bez
zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§ 13

1. Wykonawca zapłaci Zamawiajacemu karę umowną w wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki tj. 0,4% kwoty za wykonanie przedmiotu umowy, w przypadku przekroczenia terminu wykonania ustalonego w §2 pkt 1. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień zwłoki w stosunku do ustalonego w protokóle odbioru terminu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,4 % wartości umownej brutto, o której mowa w § 5, gdy do niezachowania terminu doszło na skutek okoliczności, za które ponosi on odpowiedzialność
3. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od niniejszej umowy Zamawiający naliczy karę w wysokości 10% kwoty za wykonanie przedmiotu umowy.
      4. Kary umowne dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz za zwłokę                 w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącane z faktury końcowej Wykonawcy.
5. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

§ 14

1.	Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny oferty brutto, co stanowi kwotę zł: ………………………….
słownie złotych…………………………………………………………………………….
2.	Zabezpieczenie będzie wniesione w formie:………………………………………………
3.	Zabezpieczenie można wnieść przelewem bankowym na konto:   B.S. Popów z/s Zawady Oddz. Miedźno 73 8259 1014 2001 0000 0550 0006
4.	 W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz – musi ono być wniesione najpóźniej w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości, czyli w kwocie stanowiącej równowartość 5% ceny brutto przedstawionej w ofercie.
5.	 W przypadku należytego wykonania robót – 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni po ostatecznym odbiorze robót, pozostała część, tj. 30% zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi.
6.	W przypadku nienależytego wykonania zamówienia, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystywane do zgodnego             z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.

§ 15

Wykonawca gwarantuje jakościowo dobre wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie ze normami technicznymi i obowiązującymi przepisami.
Wykonane przedmiotu umowy będzie  wolne od wad, które mogłyby pogorszyć lub uczynić   
przedmiot umowy nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

§ 16

Wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności wszelkie zmiany treści niniejszej
umowy. Nie są dopuszczone zmiany postanowień niniejszej umowy na bardziej niekorzystne
dla Zamawiającego.
§ 17

W zagadnieniach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie: Ustawa
Prawo Zamówień Publicznych i przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 18

Ewentualne spory, powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwych rzeczowo sądów powszechnych.

§ 19

Wykonawca wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Gminę Miedźno. Otrzymane informacje nie będą udostępniane innym firmom, bądź osobom trzecim. Wykonawca posiada prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.
§ 20

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


WYKONAWCA                                                                                    ZAMAWIAJĄCY

