
           

                                                      WZÓR UMOWY                              Zał. Nr 8 do SIWZ

                                                  UMOWA  nr …../2013

zawarta w dniu ……. 2013r. w Murowie pomiędzy Gminą Murów 46-030 Murów ul. 
Dworcowa 2   zwaną  w dalszej  części  Umowy  Zamawiającym,  reprezentowaną 
przez Wójta Gminy Murów – Andrzeja Puławskiego, 
a
………………………………………………………………….
NIP: ……………………………..         REGON:………………………..
z siedzibą w: ………………………………………………………………
zarejestrowana w :………………………………………………………
Zwanym dalej „Wykonawcą” 
Reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………………
w wyniku wyboru oferty na zadanie pn. „  Budowa placu sportowo- rekreacyjnego  
w Murowie  przy ul.  Polnej”  w postępowaniu     przeprowadzonym    w trybie 
przetargu  nieograniczonego  na  podstawie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004roku 
Prawo  Zamówień  Publicznych  (  Dz.  U.  z  2010r.  Nr  113,  poz.  759  z  późn. 
zm.)Zamawiający  zleca  a  Wykonawca  przyjmuje  do  wykonania  prace  związane  
z wykonaniem zadania pn.” Budowa placu sportowo- rekreacyjnego w Murowie przy 
ul. Polnej ”.

                                                               §  1.
                                                   Przedmiot umowy

1.Przedmiotem umowy jest:
   wykonanie prac budowlanych związanych z zagospodarowaniem placu   
   sportowo-rekreacyjnego w Murowie przy ul. Polnej
Przedmiotem umowy jest wykonanie prac budowlanych i  instalacyjnych w ramach 
zadania inwestycyjnego „Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w Murowie przy ul. 
Polnej”.
      Zakres prac budowlanych obejmuje m.in.:

 wykonanie  robót  ziemnych  związanych  z:  wykopami  pod  fundamenty,  pod 
nawierzchnie chodnikowe, niwelacja terenu,
 betonowanie ław fundamentowych, wieńców, podłoży pod posadzki,
 wykonanie  izolacji  przeciwwilgociowych  i  przeciwwodnych,  poziomych  i    
pionowych,
 roboty murarskie,
 montaż konstrukcji  drewnianej  zadaszenia nad sceną z placem tanecznym 
wraz z wykonaniem pokrycia dachowego,
 wykonanie oraz montaż elementów małej architektury,
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 wykonanie  nawierzchni  chodnikowych  z  kostki  brukowej  o  pow.  770  [m²]  i 
nawierzchni mineralnej o pow. 490 [m²] 
 wykonanie przyłącza wodociągowego oraz instalacji wodociągowych,
 wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia terenu placu,

Ponadto  w  ramach  umowy  należy  wykonać  ścinkę  drzew  przeznaczonych  do 
usunięcia,  karczowanie brył  korzeniowych jak również zagospodarowanie terenów 
zielonych  związane z nasadzeniem drzew, krzewów, ukształtowaniem trawników i 
kwietników. Zakres robót jest określony w projekcie budowlano-wykonawczym.
Umowa  obejmuje kompletne wykonanie wszystkich prac budowlanych w branżach 
budowlanej,  instalacyjnej  (wodociągowa,  elektryczna)  obejmujące  wraz  z 
wykonaniem wszystkich podłączeń, prób, badań i testów.

2. Zakres robót niezbędnych do wykonania opisany został w dokumentacji 
    projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, które stanowić  
    będą załączniki do umowy.
3. W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentami , o których mowa w pkt. 2 ,  
    dokumentem nadrzędnym jest projekt budowlany.

    
§  2.

Obowiązki stron

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
    1) protokolarne przekazanie placu budowy w terminie 7 dni od podpisania umowy 
        z Wykonawcą

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) przyjęcie frontu robót  i organizacja na istniejącym placu budowy,
2) poniesienie   kosztów  zużycia  energii  i  wody  konieczne  do  wykonania 

zamówienia, zabezpieczenie i ogrodzenie terenu budowy,
3) utrzymanie  porządku  i   ochrona  mienia  znajdującego  się  na  terenie 

budowy,
4) przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
5) stosowanie  materiałów  i  urządzeń  posiadających  odpowiednie 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność 
eksploatacyjną  wykonanego  przedmiotu  umowy  –  zgodnie  
z obowiązującymi przepisami; 

6) współpraca z Zamawiającym oraz bieżące informowanie o postępie robót,
7) zapewnienie  realizacji  robót  przez  odpowiednio  wykwalifikowanych  

i  posiadających  odpowiednie  uprawnienia  pracowników  gwarantujące 
poprawność i właściwą jakość wykonanych robót,

8) zapewnienie odpowiedniego sprzętu,  materiałów i  innych urządzeń oraz 
wszelkich  przedmiotów  niezbędnych  do  prawidłowego  wykonania 
przedmiotu umowy,

9) wykonanie  przedmiotu  umowy   zgodnie  z  obowiązującymi  normami  
i przepisami oraz  sztuką budowlaną, jak również specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia i ofertą przetargową

         10)  wykonanie przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach,
         11)  uporządkowanie  terenu po zakończeniu robót,
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         12)  skompletowanie i przygotowanie dokumentacji powykonawczej.
         13)  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych 
               stanowiących przedmiot zamówienia wyłącznie z materiałów i urządzeń 
               fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub  
               jednostkowego stosowania w budownictwie, objętych certyfikatem 
               w zakresie tzw. znaku bezpieczeństwa, wskazującego na zgodność z 
               Polską  Normą, aprobatą techniczną i właściwymi przepisami technicznymi 
               zgodnie  z art. 10 ustawy z 07 lipca 1994r.- Prawo budowlane ( tj. Dz.U. z  

               2010, nr 243,  poz. 1623 z późn. zm).
       14)  usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski 
               w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie 
               uzasadniony i konieczny do ich usunięcia,
       15)  niezwłoczne informowanie Zamawiającego ( inspektora nadzoru 
              inwestorskiego) o problemach technicznych  lub okolicznościach, które
               mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.

                                                                     § 3.
                                Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy

          1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscem prowadzenia prac i 
              zakres robót objętych umową jest mu znany i nie wnosi do niego zastrzeżeń.
          2. Wykonawca oświadcza, że posiada  niezbędne doświadczenie i 
              przygotowanie, w tym zawodowe, finansowe i techniczne do wykonania prac 

              zgodnie z niniejszą umową.
         3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi. 
              W  przypadku powierzenia części prac podwykonawcom  Wykonawca:

      a) zawiadamia o tym Zamawiającego i zobowiązany jest uzyskać jego  
           pisemną zgodę pod rygorem nieważności zgodnie z art. 6471 K.C.
      b) ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które 
           wykonuje przy pomocy podwykonawców, w tym za ich działania lub 
          zaniechania. 
                                                         §  4.

Termin realizacji umowy

1.  Wykonawca wykona przedmiot umowy w nieprzekraczalnym  terminie do dnia  
     31 sierpnia 2013r.
 2. Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego 

z  wynikiem  pozytywnym  oraz  przekazanie  Zamawiającemu  wszystkich 
znajdujących  się  w  posiadaniu  Wykonawcy  dokumentów,  określonych  w  §  6 
niniejszej umowy.

§ 5.
Ubezpieczenia

1. Wykonawca ubezpieczy się od odpowiedzialności cywilnej  z tytułu     realizacji 
niniejszej umowy w stosunku do osób trzecich i ich mienia oraz od następstw 
nieszczęśliwych wypadków .

2. Wykonawca zobowiązany jest    przekazać Zamawiającemu w terminie 2 dni od 
dnia  przekazania  terenu  budowy  kopię  wyżej  wymienionych  polis  wraz  
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z wszelkimi dowodami wpłaty wymaganych składek. Wykonawca obowiązany jest 
zapewnić  w razie     konieczności  przedłużenie  okresu,  na  jaki  zawarto  ww. 
ubezpieczenia nie krócej  niż do dnia dokonania odbioru końcowego.

§  6.
Odbiór robót

1. Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych  po wykonaniu 
przedmiotu umowy. 

2. W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy. 
3. Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  skompletowanie  i  przedstawienie 

Zamawiającemu dokumentów,  pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania 
przedmiotu odbioru , a w szczególności przekazanie:
1) dokumentacji  powykonawczej  potwierdzonej  przez  kierownika  budowy

 i inspektora nadzoru, 
2) protokołów z prób , badań , testów ,

      3) inwentaryzacji  geodezyjnej przyjętej  do państwowego zasobu geodezyjno-
           kartograficznego,

3) aprobat technicznych,  atestów i certyfikatów jakości oraz deklaracji zgodności 
z PN,

4) dokumentacji fotograficznej z prowadzonej budowy, 
5) dziennika budowy, 
6) oświadczenia kierownika robót o zakończeniu robot i uporządkowaniu terenu 

budowy potwierdzonego przez kierownika budowy,
7)  wykazu przekazywanych dokumentów opieczętowanego i podpisanego przez 

kierownika robót  , 
8) pozostałych dokumentów dotyczących przedmiotu umowy.

2. Dokumentacja powykonawcza zostanie dostarczona przez Wykonawcę w formie 
uporządkowanej,  a  wszystkie  jej  elementy  składowe  zostaną  ponumerowane  
i oznaczone.

3. Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  zgłaszanie  inspektorowi  nadzoru  oraz 
Zamawiającemu gotowości do odbioru częściowego, odbioru  robót zanikających 
lub  ulegających  zakryciu.  Odbiór  częściowy   i  odbiór  robót  zanikających  lub 
ulegających  zakryciu  zostanie  przeprowadzony  w  terminie  3  dni  od  daty 
powiadomienia inspektora nadzoru.

4. Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu 
      7  dni  od  daty  zawiadomienia  przez Wykonawcę  o  gotowości  do  odbioru,  
       potwierdzonego przez inspektora nadzoru. 
5. O osiągnięciu gotowości  do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany 

zawiadomić  Zamawiającego.  Zawiadomienie  dokonane  winno  być  na  piśmie,  
a  termin  biegnie  od  dnia,  w  którym  Zamawiający  potwierdził  fakt  doręczenia 
zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru.

8.  Jeżeli w toku odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął 
gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie 
wywiązania się z obowiązków, o których mowa w niniejszej Umowie Zamawiający 
może odmówić odbioru. W takim przypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce. 

9. Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie  ustalonym 
w ust.6 niniejszego paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do 
odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem 
zobowiązania wynikającego z umowy.
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10.Z czynności  odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia 
poczynione  w  toku  odbioru.  Odbiór  końcowy  jest  dokonany  po  złożeniu 
stosownego oświadczenia przez Zamawiającego w protokole odbioru końcowego 
lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia wszystkich wad stwierdzonych  
w tym odbiorze.

11.Wykonawca  zobowiązany  jest  na  dzień  odbioru  końcowego  dostarczyć 
Zamawiającemu  zestawienie  rzeczowo-finansowe  wykonanych  robót 
stanowiących przedmiot zamówienia i uwzględniające podział zaoferowanej 
przez Wykonawcę ceny ryczałtowej w ujęciu tabelarycznym określonym w 
załączniku nr 4 do umowy. 

                                                                §  7.
Wynagrodzenie i sposób rozliczeń

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 ma charakter 
ryczałtowy.

2. Wynagrodzenie  Wykonawcy  obejmuje  wszystkie  koszty  związane  z  realizacją 
robót  objętych  przedmiarem  robót  oraz  specyfikacją  techniczną  wykonania  i 
odbioru robót, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 
związanych  z  realizacją  przedmiotu  umowy,  a  także  oddziaływania  innych 
czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

3. Za  wykonanie  całości  przedmiotu  umowy  określonego  w  §  1  umowy,  strony 
ustalają wynagrodzenie w kwocie: wynagrodzenie netto: ………………………zł

     ( słownie złotych:……………………………………………)  plus należny podatek  
      VAT 23% w wysokości:  …………………………………..zł  (słownie złotych:  
      …………………………). Łączne wynagrodzenie brutto wynosi …………….zł 
     ( słownie złotych: ………………………………………………………)
4. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie 

zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru i  samego faktu wzrostu 
cen materiałów oraz innych składników kalkulacyjnych wynagrodzenia, a także 
rozmiaru prac, w tym także jeśli  nienależycie ocenił ilość prac niezbędnych do 
wykonania zadania. 

5. Zapłata  wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy  nastąpi  przelewem  na 
rachunek bankowy Wykonawcy :………………………., w terminie 30 dni od 
daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

6. Wystawienie  faktury  nastąpi  na  podstawie  podpisanego  przez  Zamawiającego 
protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

7. Zamawiający  nie  przewiduje  możliwości  częściowej  wypłaty  wynagrodzenia  po 
wykonaniu danego etapu robót.

8. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  wstrzymania  płatności  w  przypadku  nie 
przedłożenia  w  terminie  trzech  dni  od  wystawienia  faktury  pisemnego 
potwierdzenia  przez  podwykonawców,  których  wierzytelność  jest  częścią 
składową  wystawionej  faktury  o  dokonaniu  zapłaty  na  rzecz  tych 
podwykonawców.

9. Za dokonanie zapłaty,  o  której  mowa w ust.  8  przyjmuje  się  datę uznania na 
rachunku podwykonawcy.

                                                                 §  8.
Rękojmia za wady, gwarancja i zastępcze usuwanie wad
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1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące 
przedmiot  umowy  oraz  pozostałych  świadczeń  wchodzących  w  zakres 
przedmiotu  umowy,  a  także  zapewnia,  że  wykonane  przez  niego  roboty 
zostały wykonane zgodnie z umową, specyfikacją techniczną i dokumentacją 
projektową do umowy, a także zgodnie z najlepszą wiedzą Wykonawcy oraz 
aktualnie  obowiązującymi  zasadami  wiedzy  technicznej,  sztuki  budowlanej 
oraz obowiązującymi  przepisami prawa,  w tym istniejącymi  w tym zakresie 
polskimi normami.

2. Termin gwarancji ustala się na 36 miesięcy. Gwarancja rozpoczyna swój bieg 
od  daty  odbioru  końcowego  od  Wykonawcy  przedmiotu  umowy.  Okres 
obowiązywania  gwarancji  ulega  przedłużeniu  o  czas,  w  którym  wskutek 
istnienia wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z 
jego przeznaczeniem było niemożliwe lub w sposób istotny utrudnione.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia 
wad w terminie 14 dni od powiadomienia go przez Zamawiającego o wadzie, 
jeżeli będzie to możliwe  lub w innym, uzgodnionym przez strony  terminie.

4. Odpowiedzialność Wykonawcy za wady obejmuje wady, które ujawniły się po 
dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego, przy 
czym  wykonawca  w  ramach  niniejszej  gwarancji  ma  obowiązek  również 
usunąć te wady, które ujawniono po upływie okresu obowiązywania gwarancji  
jakości lecz, które powstały w okresie obowiązywania gwarancji jakości.

5. Jeżeli  warunki  gwarancji  udzielonej  przez  producenta/  dostawcę  urządzeń, 
materiałów  i  robót,  z  których  Wykonawca  korzystał,  realizując  niniejszą 
umowę,  przewidują  dłuższy  okres  gwarancji  niż  niniejsza  gwarancja,  to  w 
takiej  sytuacji  niniejsza  gwarancja  ulega  przedłużeniu  i  obowiązuje  przez 
okres  równy  okresowi  gwarancji  udzielonej  przez  danego  producenta/ 
dostawcę.

6. Zamawiający  jest  obowiązany  zawiadomić  pisemnie  Wykonawcę  o 
dostrzeżonej wadzie, a także telefonicznie, faksem lub e- mailem , jednakże 
wymaga to następnie potwierdzenia w formie pisemnej ( listem poleconym). 
Zawiadomienie powinno zawierać wykaz dostrzeżonych wad oraz wyznaczać 
termin na ich usunięcie.

7. W  przypadku  gdy  Wykonawca  kwestionuje  zasadność  powiadomienia  o 
wadach,  Zamawiający  zawiadomi  Wykonawcę  o  dacie  i  miejscu  oględzin 
miejsca ujawnienia wad. Z oględzin strony sporządzają protokół zawierający 
poczynione  ustalenia.  Niestawiennictwo  Wykonawcy  w  dacie  i  miejscu 
wskazanym przez zamawiającego będzie  równoznaczne z uznaniem przez 
Wykonawcę wad zgłoszonych przez Zamawiającego. Wykonawca  upoważnia 
Zamawiającego  do  odnotowania  tego  faktu  w  protokole  sporządzonym  na 
skutek oględzin i jednostronnego podpisania wyżej  wymienionego protokołu 
oraz wykonywania uprawnień z niniejszej gwarancji, tak jak gdyby wykonawca 
odmówił usunięcia wad.

      8.  Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, powołując się na nadmierne 

           koszty lub trudności.
      9.  W przypadku odmowy usunięcia wad lub też nie usunięcie wad w 
           wyznaczonym terminie Zamawiający władny jest powierzyć usunięcie wad   
           osobie trzeciej na  koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy lub obniżyć
           wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i 
           technicznej.
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     10. W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych – jeżeli wady uniemożliwiają  
           użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem- Zamawiający  
           może od umowy odstąpić lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz 
           drugi. Jeżeli wady nieusuwalne nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu 
           umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć
            wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i 
           technicznej.
     11. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.
     12. W ramach niniejszej gwarancji Zamawiający może się także domagać
           usunięcia szkód, które wady spowodowały. W ramach niniejszej gwarancji 
           Zamawiający może domagać się również usunięcia szkód powstałych  w 
           trakcie usuwania wad, a także szkód powstałych wskutek przypadkowej utraty
           lub uszkodzenia przedmiotu umowy.
     13. Nie są objęte gwarancją szkody powstałe wskutek:
           - normalnego zużycia obiektu objętego gwarancją,
           - modyfikacji, napraw i zmian w obiekcie dokonanych przez zamawiającego 
             wbrew instrukcjom eksploatacji stanowiącym załącznik do umowy,
           - siły wyższej,
           - wad powstałych po okresie obowiązywania gwarancji.
    14. Jeżeli naprawa lub wymiana rzeczy dotkniętej wadą jest tego rodzaju, iż może
           istotnie wpłynąć na użytkowanie obiektu lub jego istotne właściwości,  
           Zamawiający może żądać, aby po przeprowadzeniu prac naprawczych zostały 
           przeprowadzone wszelkie niezbędne w takim przypadku próby eksploatacyjne 
           obiektu mające na celu potwierdzenie sprawności jego działania.
    15.  Wybór sposobu usunięcia wad należy do Wykonawcy, jednakże Zamawiający
           może zalecić określony sposób usunięcia, jeżeli przemawiają za tym względy  

           technologiczne. Wykonawca może nie uwzględnić powyższych zaleceń  
           jedynie z ważnych powodów.
    16. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy
           kodeksu cywilnego o gwarancji jakości przy sprzedaży.
    17. Strony ustalają, że okres rękojmi z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej  
           umowy będzie odpowiadał okresowi  obowiązywania gwarancji  jakości.  
           Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy  
           Wykonawca ponosi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym oraz na 
           zasadach przewidzianych w ust. 1- 10.
   18.  Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady 
           fizyczne, które powstały wskutek wykonania przedmiotu umowy według  
           wskazówek Zamawiającego jeżeli uprzedził Zamawiającego o grożącym  
           niebezpieczeństwie wad , a Zamawiający mimo uprzedzenia nie odstąpił od 
           żądania realizacji swoich wskazówek. Dla celów dowodowych obowiązuje 
           forma pisemna uzgodnień.
   19. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za  
           wady powstałe wskutek wad rozwiązań, których wprowadzenia zażądał oraz 
           za wady wykonanego przedmiotu umowy powstałe wskutek dostarczonego 
           przez siebie projektu lub rozwiązania technicznego.
    20.  Przegląd obiektu odbędzie się w miesiącu poprzedzającym upływ rękojmi lub 
           gwarancji przy udziale Zamawiającego, Wykonawcy oraz Użytkownika a  
           ewentualne usterki spisane zostaną w formie protokołu.
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                                                               § 9.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca  wnosi  zabezpieczenie  należytego  wykonania  zamówienia  w 
wysokości 8% (osiem %) wynagrodzenia  umownego brutto określonego w § 7 
ust. 3 (cena wraz z podatkiem VAT) tj ……………zł (słownie złotych:……………)w 
formie: ………………………………………..

2. Kwota wymieniona w ust. 1 służy zabezpieczeniu zgodnie z umową wykonania  
  robót i zostanie zwrócona/ uwolniona  wg warunków:
 1)  70%  wysokości  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  w  kwocie 

…………….zł (  słownie  złotych:…………………………) w  terminie  30  dni  od 
dnia podpisania bezusterkowego protokołu  końcowego odbioru robót.

2)  30%  wysokości  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy   w  kwocie 
…………….zł (słownie  złotych:  …………………..)  zostanie  zwrócone 
Wykonawcy w terminie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi.

3. Zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  zmianę  zabezpieczenia.  Zmiany  formy 
zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  mogą  być  dokonywane  
z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszania wysokości.

4. Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  wniesione  w  pieniądzu, 
Zamawiający  zwraca  wraz  z  odsetkami  wynikającymi  z  umowy  rachunku 
bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia 
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

                                                                 §  10.
Odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
    1) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację  
         przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni,
    2)  Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
         wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że            
         wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było  
         przewidzieć w chwili  zawarcia  umowy.  W takim przypadku Wykonawcy  
         przysługuje  wynagrodzenie  należne  z  tytułu  wykonania  części  umowy  
          potwierdzonej wpisem w protokole odbioru,
     3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób 
         niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacją 
         techniczną lub wskazaniami Zamawiającego.
2.  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:
     1)  odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania 
           protokołu odbioru,
     2)  zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 
          okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec 
          Wykonawcy.
3.  Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1i 2, powinno nastąpić w formie 
      pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać  
      uzasadnienie.
4.   W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
      następujące obowiązki:
       1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 
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           uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od 
           umowy,
       2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót 
           przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które
           Wykonawca nie odpowiada,
      3) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 2) powyżej,  
           Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół  
           inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót 
           według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku  
           stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,
      4)  Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca 

          nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz 

           przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia 
           oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia 
           odstąpienia.
 5. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie 
     z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania 
     umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin;  po bezskutecznym   
     upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, 
     powierzyć  poprawienie  lub  dalsze wykonanie  przedmiotu  umowy innemu   
     podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 11.
Kary umowne

Strony ustalają,  że  formą odszkodowania  będą kary  umowne z  następujących 
tytułów: 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za opóźnienie w ukończeniu przedmiotu umowy, jak również za opóźnienie 

w  usunięciu  wady  stwierdzonej  przy  odbiorze  końcowym  robót,  w 
przypadku dokonania odbioru, a także w okresie gwarancji- w wysokości 
0,03 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy,  o którym mowa w § 7 ust. 3 
umowy za każdy dzień opóźnienia. Zapłata kary umownej może nastąpić, 
według uznania Zamawiającego, poprzez potrącenie jej z wynagrodzenia 
Wykonawcy.

b) za  odstąpienie  od  umowy  przyczyn  zależnych  od  Wykonawcy-  w 
wysokości 5 % wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

2. Jeżeli  kara  umowna  nie  pokrywa  poniesionej  szkody  Zamawiający  może 
dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 

3. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalone za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia staje się wymagalne:

a.) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu,
b.) za  każdy  następny  rozpoczęty  dzień  opóźnienia  -  odpowiednio  

w każdym z tych dni.
     4.  Niezależnie od wymienionych kar umownych, jeżeli z winy Wykonawcy 
          Zamawiający będzie zmuszony do zwrotu kwoty dofinansowania na rzecz 
          instytucji  dofinansującej  projekt będący przedmiotem niniejszej  umowy,  
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          Wykonawca zobowiązany będzie do zapłacenia Zamawiającemu tej kwoty w 
          całości.
          Sytuacja taka z winy Wykonawcy wystąpi w przypadku nieterminowej realizacji  

          robót oraz wykonania robót niezgodnie z dokumentacją projektową.
5.  Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko 
      wady nieusunięte w terminie ustalonym w § 8 ust. 3 umowy. Zamawiający ma 
      obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego 
      usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar 

      umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.
6.   W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego nie 
      spowodowanego winą Wykonawcy zapłaci on Wykonawcy wynagrodzenie  
      należne z tytułu wykonania udokumentowanej i potwierdzonej przez inspektora 

      nadzoru części przedmiotu umowy. 
7.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z
     przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia brutto 
     określonego w § 7 ust. 3. Kary za odstąpienie od umowy nie będą naliczane w 
      przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn 
     określonych w art. 145 ustawy Prawo Zamówień publicznych.
8.   W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo do 
      naliczenia odsetek ustawowych.

                                                                    
                                                                     § 12.

    Siła wyższa

1. Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie  zobowiązań  wynikających  z  Umowy,  o  ile  niewykonanie  lub 
nienależyte  wykonanie  zobowiązania  nastąpiło  wskutek  siły  wyższej  w 
rozumieniu Kodeksu cywilnego.

2. Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły 
wyższej  zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej 
zwłoki, o jej zajściu i ustaniu.

3. Zaistnienie  siły  wyższej  powinno  być  udokumentowane  przez  Stronę 
powołującą się na nią.

                                                                  § 13.
                                                          Podwykonawcy
1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części 
    robót lub usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje   
    do ich wykonania.
2. Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na 
    podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. 
    wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę lub jej projekt. Umowa  lub   
    projekt umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinien w 
    szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań 
    związanych z gwarancją i rękojmią.
3. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów 
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    potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin 
    na dostarczenie powyższych dokumentów , termin ten jednak nie może być 
    krótszy niż 3 dni.
4. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw 
    lub zastrzeżenia i  żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem  
    uzasadnienia.
5. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę 
    umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji 
    dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na 
    piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził  zgodę na zawarcie  
    umowy.
6.  Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie 
     pisemnej pod rygorem nieważności.
7.  W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji Robót Podwykonawcy, 
     Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty 
     wynagrodzenia  należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności 
     określonych w umowie z Podwykonawcą.
8.  Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z 

         odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i 
     obowiązujących przepisów prawa, Wykonawca odpowiada za działania i 
     zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 14.
Korespondencja i reprezentacja stron

1.  Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone  
 (z  zastrzeżeniami  w niej  zawartymi),  jeżeli  zostały  przesłane,  przez  drugą 
Stronę odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub doręczone 
osobiście  za potwierdzeniem na  następujące adresy:

          Zamawiający:
           Urząd Gminy w Murowie

ul. Dworcowa 2
46-030 Murów

           Wykonawca:
………………………………….
…………………………………. 

           ………………………………..

2. Każda  ze  Stron  zobowiązuje  się  do  powiadomienia  drugiej  Strony  o 
każdorazowej zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o 
zmianie  adresu  doręczenie  dokonane  na  ostatnio  wskazany  adres  będą 
uważane za skuteczne.

3. Przedstawicielami ze strony Zamawiającego do nadzorowania i odbioru robót 
są: 
1)…………………………………………..
2) ………………………………………….

4. Przedstawicielem  ze  strony  Zamawiającego  do  nadzorowania  zgodności 
realizowanego  przedmiotu  zamówienia  w  zakresie  terminów,  ceny  za 
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wykonanie zamówienia, robót koniecznych do wykonania i innych wymogów 
związanych z przestrzeganiem Ustawy Prawo Zamówień Publicznych jest:
Jadwiga Woszczak – inspektor ds. zamówień publicznych

5. Wykonawcę reprezentuje: 
………………………………………………………………………………..

§ 14
Zmiany umowy

 1. Zamawiający dopuszcza zmianę kierownika budowy, przedstawionego w ofercie 
     jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego, akceptując nowego kierownika w 
     przypadku gdy: 
    1)  wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę kierownika robót w
          przypadku: choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika  
          budowy lub  nie  wywiązywania  się  kierownika  budowy z  obowiązków  
         wynikających z umowy, jeżeli zmiana kierownika budowy stanie się konieczna z  

         jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Wykonawca będzie
         zobowiązany  do   zatrudnienia  osoby  o  tych  samych  kwalifikacjach    
         zawodowych,  doświadczeniu i  wykształceniu niezbędnym do wykonania  
         zamówienia,
   2)  Zamawiający  może  żądać,  a  Wykonawca  musi  to  żądanie  spełnić  we  
         wskazanym przez Zamawiającego terminie , zmiany kierownika budowy z
          powodu iż nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy i 
         przepisów prawa,
   3)   uzasadnionym przedłużeniem terminu realizacji spowodowanych:
         wystąpieniem warunków atmosferycznych uniemożliwiających kontynuowanie  
         robót, jednak nie dłużej, niż o czas trwania tych niesprzyjających warunków.
   4)   konieczności udzielenia zamówienia dodatkowego,
   5)   sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy
   6)   działanie siły wyższej   klęski żywiołowe, zjawiska meteorologiczne
         ( np. powódź, tornado, wichury) mające bezpośredni wpływ na terminowość 
         wykonania robót,
   7)   wystąpienie wady Projektu Technicznego,
   8)   nieprzewidzianych warunków geologicznych lub hydrologicznych terenu,
   9)   wymagań i warunków określonych przez instytucje zarządzającą programem,
 10) zaistnieniu okoliczności  uzasadniających zmianę niniejszej  umowy ,  których  
         wystąpienia nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy min:
          - nieujęte ( niezinwentaryzowane ) uzbrojenie podziemne, które nie zostało 
             uwzględnione na mapach do celów projektowych;
          -  związane z zatrzymaniem robót przez Urzędy Nadzoru Budowlanego;
          -  związane z odkryciem w gruncie przedmiotów niemożliwych do 
             zidentyfikowania przed przystąpieniem do robót budowlanych takich jak min:  

             głazy, niewybuchy , przedmioty wymagające ochrony konserwatora 
             zabytków
         -   wynikające z nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizje  z innymi 
             urządzeniami podziemnymi powodujące zniszczenia, uszkodzenia , 
             wymagające naprawy
         -   zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy 
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             spowodowanych działaniem osób trzecich;
         - konieczność realizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań   
             technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego 
             prawa,
11)  zmianie nazwy, adresu firmy, spowodowane zmianą formy organizacyjno- 
       prawnej, przekształceniem lub połączeniem z inną firmą,
12)  zmianie dokonywanej na podstawie art. 23 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane,    
       zmianie w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione 
       koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub  
       usprawnienia procesu budowy,
13)   zmianie dokonanej  na podstawie  art..  20 ust.  1  pkt.  4 lit  b)  ustawy Prawo  
         budowlane uzasadniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w 
         stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy 

         lub inspektora nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem , że zmiana ta   
         spowodowana będzie okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji robót 
         budowlanych , których nie można było przewidzieć,
14)  zmianie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę  
         przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT.
15)  wprowadzeniu do zapisów umowy podwykonawców realizujących wskazane    
         przez Wykonawcę części zamówienia.
16)  Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania zmian i uzupełnień w  
         niniejszej umowie, które nie stanowią istotnych zmian postanowień niniejszej 
         umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru  
         wykonawcy ( zmianie zgodnie z dyspozycją art. 144 ustawy Pzp), z tym  
         zastrzeżeniem, iż zmiany te wymagają zgody Wykonawcy i nie będą naruszać 
         naczelnych  zasad udzielania zamówień publicznych, a w szczególności  
         uczciwej  konkurencji  i  równego traktowania Wykonawców oraz zmieniać  
         zakresu i przedmiotu zamówienia oraz jego warunków i treści oferty.
17)   wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie 
         za zgodą obydwu stron i stosownie uzasadnione, w formie pisemnej, pod  
          rygorem nieważności.
18)  Zmiany może inicjować każda ze stron umowy wyłącznie w formie pisemnej,  
         określając warunki jej dokonania, biorąc pod uwagę w szczególności:
         a) opis zmiany
         b)   uzasadnienie zmiany,
         c)  koszt zmiany i sposób jej wyliczenia
         d)  wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia
         e) czas wykonania zmiany
         f)  wpływ zmiany na termin zakończenia zamówienia.
Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający 
może wyrazić zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej 
zgody. O zmianie należy poinformować Zamawiającego, nie później niż w terminie 3 
dni od zaistnienia okoliczności.

§ 15.
Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.
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2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają 
przepisy  Kodeksu  cywilnego,  jeżeli  przepisy  ustawy  „Prawo  zamówień 
publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 roku nie stanowią inaczej.

3. Wykonawca  nie  może  bez  zgody  Zamawiającego  dokonać  cesji 
wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie. 

4. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z 
interpretacji  lub  wykonania  umowy,  podejmą w dobrej  wierze  rokowania  w 
celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których 
mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 
7  dni  od  pisemnego  wezwania  do  wszczęcia  rokowań,  spór  taki  Strony 
poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla miejsca realizacji umowy,  za 
które   strony zgodnie uważają Gminę Murów.

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

§ 16.
                                                      Załączniki

Załączniki do niniejszej umowy stanowią:
   1.dokumentacja projektowa pn. ” „Wielobranżowy projekt zagospodarowania 
      terenu rekreacyjno-sportowego etap I” opracowanie zbiorowe z marca 2012 r.

        2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
        3. specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
        4. zestawienie rzeczowo- finansowe
        5. oferta Wykonawcy

      Zamawiający                                                                         Wykonawca
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