UMOWA
na renowację studni głębinowej na terenie ujęcia wody w Kołbaskowie w celu uzyskania zatwierdzonej wydajności eksploatacyjnej


zawarta w ................ w dniu ....................r. pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie Samorządowym Zakładem Budżetowym, z siedzibą: Rosówek 16, 72-001 Kołbaskowo, reprezentowaną przez:

zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM
a
.................., zwaną w dalszej części umowy WYKONAWCĄ



PRZEDMIOT UMOWY
§ 1
1.	Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prac w ramach inwestycji renowacji studni głębinowej na terenie ujęcia wody w Kołbaskowie. Wykonawca wykona roboty zgodnie  z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i zasadami wiedzy technicznej, na warunkach wskazanych w ofercie z dnia .......stanowiącej załącznik nr 1 do umowy oraz zaproszenia do składania ofert stanowiącego załącznik nr 2. 
2. Zakres renowacji studni obejmuje:
	demontaż i montaż pompy głębinowej wraz z rurociągiem i kablem z ewentualnym przedłużeniem rurociągu i kabla w celu zmiany położenia pompy głębinowej,
	dekolmatacja flirtów

pompowanie oczyszczające i sprawdzające,
zachlorowanie studni w  celu odkażenia po zakończeniu robót,
wykonanie bakteriologicznych badań wody w zakresie spełnienia wymagań określonych 
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz.417 z późn. zm.)
	przywrócenie  terenu robót do stanu poprzedniego,

3.	Wykonawca zapewni specjalistyczny sprzęt, właściwy do wykonania niniejszej umowy, odpowiednio wykwalifikowanych pracowników oraz wszelkie niezbędne materiały.
4.	Wykonawca zobowiązuje się stosować do wytycznych i wskazówek Zamawiającego dotyczących wykonania umowy, także do zaleceń właściwych władz.
5.	Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne umiejętności, wiedzę, środki, sprzęt 
i doświadczenie do wykonania prac będących przedmiotem umowy i zobowiązuje się je wykonać z należytą starannością oraz aktualnym poziomem wiedzy i techniki.
6.	Do kontaktów z Zamawiającym w sprawach związanych z wykonaniem niniejszej umowy Wykonawca upoważnia p. .........................

TERMIN WYKONANIA UMOWY I ODBIÓR KOŃCOWY
§ 2
	Strony ustalają, że umowa zostanie wykonana do dnia 31 maja 2015 r. Prace związane 
z wykonaniem niniejszej umowy zostaną rozpoczęte nie później  niż ................ r.
Zamawiający udostępni i protokolarnie przekaże Wykonawcy obiekt na którym realizowana ma być umowa w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę do przystąpienia do robót na poszczególnym obiekcie. 

Zamawiający zobowiązany jest w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia o wykonaniu umowy doręczonej na adres siedziby Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, protokolarnie przyjąć obiekt i przystąpić do odbioru końcowego lub wskazać, jakie zgłasza do niego zastrzeżenia. Strony wspólnie ustalą termin usunięcia zgłoszonych poprawek. 
	Wraz z zawiadomieniem o wykonaniu robót i wezwaniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty potwierdzające parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyniki oraz protokoły badań, sprawozdania  z dokonanych czynności prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy, wraz z pozostałą dokumentacją sporządzoną w trakcie realizacji robót zgodnie 

z wymogami prawa budowlanego wraz z pozostałymi dokumentami niezbędnymi do dokonania odbioru
5.	Przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu Umowy, potwierdzone protokołem odbioru końcowego. Protokół odbioru winien być sporządzony na piśmie i podpisany przez obie strony.

WYNAGRODZENIE
§ 3
	Za wykonanie umowy Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie netto............... zł zgodnie ze sporządzonym kosztorysem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, na podstawie wystawionej faktury VAT z 14 dniowym terminem płatności.

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania umowy, w tym koszty materiałów i robocizny, które uwzględnia ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy.
4.	W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
§ 4
	Wykonawca nie może powierzyć wykonania całości lub części umowy innym osobom bez zgody Zamawiającego.

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności istniejących lub przyszłych wynikających z zawarcia i realizacji niniejszej umowy.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę przepisów pożarowych i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe 
w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mające związek 
z prowadzonymi robotami. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku 
z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów;
	Wykonawca zobowiązany jest pokryć wszelkie szkody w pełnej wysokości, będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.

KARA UMOWNA
§ 5
	Zamawiający uprawniony jest do domagania się od Wykonawcy zapłaty kary umownej:
	Za opóźnienie w wykonaniu umowy tj. przekroczenia terminu ukończenia renowacji lub terminu wyznaczonego do usunięcia wad 1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia.

za odstąpienie od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy 
( naruszenia przez wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy 
i właściwych przepisów prawa) - w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust. 1,
za odstąpienie od umowy w przypadku stwierdzenia w czasie odbioru końcowego lub w czasie rękojmi i gwarancji nienadających się do usunięcia wad istotnych (uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem)- w wysokości wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w §3 ust.1 umowy
	Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

GWARANCJA
§ 6
	Wykonawca udziela Zamawiającemu 5-letniej gwarancji na wszystkie prace wykonane 
w ramach niniejszej umowy, licząc od dnia protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, przyjętego przez niego bez uwag.

Wykonawca wnosi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji (kaucja gwarancyjna), kwotę w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego określonego w §3 ust. 1 umowy.
Ustala się, że zabezpieczenie o którym mowa w ust. 2 zostanie wniesione w formie ubezpieczenia lub w gotówce. 
	Zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji umowy zostanie zatrzymane i zwrócone nie później niż w terminie 15 dni po upływie gwarancji.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§ 7
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku wykonywania umowy przez Wykonawcę w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami lub z postanowieniami niniejszej umowy.
2.  Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od umowy strona odstępująca winna złożyć drugiej stronie na piśmie pod rygorem nieważności w terminie 30 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę do odstąpienia. 
UBEZPIECZENIE
§ 8
Wykonawca oświadcza, iż posiada ważne ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem umowy  na kwotę nie mniejsza niż 100.000 zł. Dowód  jej zawarcia  stanowić będzie załącznik nr 3 do niniejszej umowy


POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 9
Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwemu sądowi powszechnemu w Szczecinie.
§ 10
Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11
W sprawach nieunormowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 12
Wymienione w umowie załączniki stanowią integralną jej część.
§ 13
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY	WYKONAWCA



