Załącznik nr 7 do S|WZ
Wzór umowy

dniu

zawarla w
.. 2012 r' w Gozdzie pomiędzy Gminą Gózd reprezentowaną przez Dyrektora
Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkołw GoŻdzie na podstawie pełnomocnictwa Wojta Gminy,
z siedzibą w GoŻdzie przy ul. Radomskiej 7 ,26 -634 Gozd zwanym w dalszej częŚci umowy
" Zamawia1ącYffi'' , W imieniu którego występuję:
1.Dyrektor ZEAS w GoŻdzie

Zwanym w dalszej częściumowy ,,Wykonawcą',

Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamowienia publicznego, zgodnie z ustawą
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo ZamÓwień Publicznych (Dz. U. zZUa r. Nr 113 poz. 759zpóŻn' zmian.
w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treŚci:

)

$1

\-

1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje pełnienie czynnoŚci inspektora nadzoru lnwestorskiego
: konstrukcyjno budowlanej, elektrycznej , instalacji wod. - kan. , c. o. i gazowej dla robot
związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa Sali gimnastycznej ( hali sportowej)
w Kuczkach Kolonii'' w zakresie wynikającym ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z
pozwoleniem na budowę oraz dokumentacją projektową'
w branzy

2
3

Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do dnia zakończenia inwestycji (ti do 3'l.08.2009 r'budowy, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie )

rozliczenie

.

Wykonawca oświadcza, Że posiada Wymagane przepisami uprawnienia do nadzorowania robot w

specjalnoŚci
1

:

.Konstrukcyjno

- budowlanej

2'lnstalacyjnejw zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych, kanalizacyjnych
3.lnstalacyjno - inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych u

.

$2

1

Wykonawca pełni czynnoŚci inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotu zamowienia
określonego w $ 1 niniejszejumowy, zgodnie z ustawąz dnia7lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
z2010r' Nr 243, poz' 1623 Z póŻn' zm'), ZWaną dalej l Prawem Budowlanym/ w ań. 25,26 i 27 oraz
zasadami działania inspektow a w szczególności:

-

reprezentuje inwestora na budowie prZeZ sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem
i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

sprawdza ilości jakośćwykonanych robot i wbudowanych wyrobow budowlanych oraz urządzeń,
a W szczegolnoŚci zapobiega zastosowaniu wyrobow wadliwych i niedopuszczonych do stosowania
w budownictwie,

sprawdza i odbiera roboty budowlane ulegające zakryciu lub zanikające (potwierdzając ten fakt
dzienniku budowy), uczestniczy w probach odbiorach technicznych instalacji, urządzeń
technicznych i przewodow kominowych oraz przygotowuje i bierze udział w czynnoŚciach odbioru
gotoivych obiektow budowlanych lub ich części(etapow) jak równiez bierze udziałw przekazywaniu
w

ich do uzytkowania,

i

-

potwierdza fakIycznie wykonane roboty oraz usunięcia wad, a takze na ządanie Zamawiającego
kontrolowanie rozliczeń budowy,

Ponadto:

-

bierze udział w pracach przy przekazaniu placu budowy' a takze dokumentow formalno prawnych
wraz z dziennikiem budowy

sprawdza faktury częściowe i końcowe pod względem merytorycznym i rachunkowym wraz z
protokołami odbioru wykonanych robót w danym okresie przedkładan e przez wykonawcę robot'
sprawdza kalkulacje, kosztorysy powykonawcze i zamienne oraz obmiary robot pzedkładane wzez

wykonawcę robot,

kontrola prawidłowoŚci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisow stwierdzających
wszystkie okolicznoŚci mające znaczenie dla właściwegowykonania i wyceny robot,

uczestniczy w przekazywaniu przez wykonawcę robót dokumentacji powykonawczej,
utrzymuje z Projektantami stały kontakt w trakcie wykonywania robot,

jezeli w okresie realizacji robot zajdzie koniecznośc wykonania robot dodatkowych, zamiennych lub
koniecznych, nie pzewidzianych umową zawarilą z wykonawcą to lnspektor Nadzoru powinien
niezwłocznie zawiadomic Zamawiającego, celem podjęcia decyzjico do ich zalecenia Wykonawcy,

bez zgody Zamawiającego lnspektor Nadzoru nie jest upowazniony do wydania wykonawcy

polecenia wykonania robot dodatkowych, zamiennych lub koniecznych,

biezące informowanie Zamawiającego o postępie robot na budowie i ewentualnych trudnościach w
jej realizacji,

realizuje całokształt spraw związanych z okresami rękojmi i gwarancji udzielonej przez wykonawcę
robot na wady i usterki, w szczególnoŚci lnspektor nadzoru będzie uczestniczył w przeglądach
gwarancyjnych i nadzorował usuwanie stwierdzonych wad i usterek w tym okresie,

wspołpracowanie

z

Zamawiającym W zakresie przygotowania dokumentÓw wymaganych pnez

udzielających dotacje i kredyty,

wspołpracowanie z Zamawiającym w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowej oraz
sprawdza kosztorysy ofeńowe wykonawcow robot,
udziałw naradach z Wykonawcą i innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego,.

ZamawiĄący zasluega sobie prawo do wniesienia zmian do przyjętych w dokumentacji rozwiązań jeżeli
takie działania uzasadniająwzględy ekonomiczne lub techniczno - uzytkowe ifunkcjonalne.
W uzasadnionych względami ekonomicznymi przypadkach Zamawiający ma prawo zmienic zakres robot
względnie odstąpiĆ lub przenruac realizację zamowienia bez obowiąku płacenia kar umownych.

s3
Strony zgodnie oŚwiadczają Że Zamawiający dostarczył Wykonawcy specyfikację istotnych warunków
zamowienia zawierającą m.in. istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy oraz, Że
są one wprowadzone do niniejszej umowy w sprawie zamowienia publicznego.

s4

1

Strony ustalają ze obowiązującą formą wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunkow
zamowienia oraz ofeńą Wykonawcy wybranego w trybie przetargu nieograniczonego, jest wynagrodzenie
umowne (Ęcznie z podatkiem VAT), ktore wyraŻa się kwotą brutto '.'.'...Y, (słownie: .....'. procent )
liczone od wańości netto wykonanych i zafakturowanych robot. Wynagrodzenie za pełnienie czynnoŚci
lnspektora nadzoru inwestorskiego określonych w $ 1
$ 2 umowy nie moze pzekroczyÓ kwoty brutto

i

*'r3ffi;.ni. o r,io.v' il-'jli|i:i: oiili. ,.órń;;r; p;;.; żr'.*i.ił.óg. - ,J.roo następujący:
a) Podstawą do wystawienia faktury za pełnienie czynności inspektora nadzoru będzie - rjririra
częściowai końcowa wystawiona przez Wykonawcę robÓt oraz protokoł odbioru wykónanych robÓt
podpisany przez uczestników procesu inwestycyjnego tj' przez lnspektora Nadzoru i Kierownika

b)

c)

Budowy i zatwierdzo ny przez Zamawiającego.
Zapłata wynagrodzenia za pełnienie czynnoŚci inspektora nadzoru będzie realizowana w wysokoŚci
proporcjonalnej do wykonanego zakresu robot zadania w teiminie do 30 dni od daty otrzymania faktury
przez Zamawiającego, pzelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze. Za da1ę zapłaty
przyjmuje się datę obciązenia rachunku Zamawiającego,

Jezeli w toku realizacji zadania jego zakres zostanie częściowoograniczony lub wyłączony to

wynagrodzenie zostanie pomniejszone proporcjonalnie do wartości zmniejszonego zakresu robot,

$5
Zamawiający udostępni Wykonawcy wszelkie materiały niezbędne do wykonania umowy.
Wykonawca działa w imieniu i narzeczZamawiającego '

1

2

$6

1.

2.

Strony zgodnie ustalają mozliwośÓ przerwania realizaĄi robot na czas określonylub nieokreślony w
sytuacji braku Środków finansowych u Zamawiającego lub z innych waznych przyczyn'

Prawo przenuania robot przysługuje Zamawiającemu, a Wykonawcy przysługuje prawo
wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia pzenruania robot w wysokości proporcjonalnej do

zrealizowania.

do
ich

$7
Strony zgodnie ustalają kary ztytułu nie wykonania lub nienalezytego wykonania umowy:
Wykonawca zapłaciZamawiĄącemu karę za:

1'

2.

-

zwłokę wynikającą

z

postanowień umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za

wykonanie pzedmiotu umowy zakaŻdy dzień zwłoki,

w pzypadku powstania szkody w wyniku nie wykonania lub nienalezytego wykonania nadzoru

lnspektor Nadzoru pokryje pełną wartośĆ wynikłej szkody.
Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszającego wysokoŚć kar
umownych na zasadach ogolnych
.

$8
1' Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem
w przypadku gdy Wykonawca nie realizuje lub nienalezycie realizuje umowę, azwłaszczanie przestzega
obowiązkow określonych w niniejszej umowie.
2. ZamawiĄący zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku zaistnienia okoliczności,o ktorych

- Prawo zamowień publicznych ( Dz. U. z201O r.
Nr '113, poz.759 ze zm.).
3' W pzypadku odstąpienia od umowy , Wykonawca ma prawo Żądaćjedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytułu wykonania częŚci zamÓwienia'
mowa W arŁ' 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

se
1. Pod rygorem niewazności wszelkie zmiany umowy dokonywane są na piśmie w formie aneksu do niniejszej

umowy.

2'Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treŚci oferty, na podstawie
ktorej dokonano Wyboru Wykonawcy, chyba ze koniecznośĆ wprowadzenia takich zmian została
przewidziana w ogłoszeniu o zamowieniu bądŹ slWZ.

$10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązywac będą postanowienia zawarte w ustawie Prawo
Budowlane, ustawie Prawo zamÓwień publicznych, ustawie Kodeks Cywilny oraz inne przepisy prawne
właŚciwe w pzedmiocie niniejszej umowy
.

$11
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody zamawiającego przenieśćwierzytelnoŚci wynikających bądŹ
n iejszej u mowy na rzecz osob trzecich

związan ych z realizaĄąn

i

.

s12
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy i niemozności jej polubownego rozwiązania
rozstrzygnięcia dokona Sąd powszechny właściwydla siedziby Zamawiającego.

s13
Umowę spoządzono w trzech jednobrzmiących egzemplazach,jeden dla Wykonawcy, dwa dla
Zamawiającego.

ZAMAWIAJACY
WYKONAWCA

