Załącznik 8

U M O WA nr .................2014


zawarta w dniu  ....................... r. w Branicach pomiędzy 
Gminą Branice  z siedzibą w Branicach ul. Słowackiego 3,   48 – 140 Branice  tel.(0-77) 486 81 92, NIP  748-15-18-612, zwany w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
reprezentowanym przez : 
	Panią  Marię Krompiec – Wójta Gminy Branice,

przy prolongacie Skarbnika Gminy Branice

a
......................................................................................................................................................
zwanym w dalszej części umowy „ Wykonawcą „  reprezentowanym przez :
                  1. .....................................

o następującej treści: 
§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót ogólnobudowlanych związanych 
z realizacją zadania pod nazwą : „Przebudowa zadaszenia na łącznik między gimnazjum 
a salą gimnastyczną  w miejscowości Branice ”. 

Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik przetargu nieograniczonego rozstrzygniętego w dniu .......................  zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. w Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej „Ustawą”. 

1. Szczegółowy zakres robót oraz obowiązki i uprawnienia stron Umowy przedstawiają następujące dokumenty, które będą uważane oraz odczytywane i interpretowane jako część niniejszej Umowy, w następującej kolejności :
a) Niniejsza umowa,
b) Wymagania określone w SIWZ , Dokumentacji projektowej i Przedmiarze robót
c) Oferta Wykonawcy.
2. Roboty będące przedmiotem umowy wykonane zostaną z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. Materiały te, powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów  dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w Art. 10 Ustawy –Prawo budowlane.
3. Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru, jak również zapytania i wyjaśnienia dotyczące realizacji  niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.
§ 2
TERMINY WYKONANIA ROBÓT
Przedmiot umowy  zostanie wykonany do 10. 06. 2014 r.

 3
OBOWIĄZKI i PRAWA ZAMAWIAJĄCEGO
	Przed rozpoczęciem robót, Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy do 3 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, na podstawie podpisanego przez strony protokołu.


§ 4
ZABEZPIECZENIE  NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1.	Wykonawca do dnia podpisania umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  8% ceny brutto, w formie zgodnie z zapisami punktu 13 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) tj. ....................... zł 
2.	W przypadku wniesienia zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, 
w pieniądzu Wykonawca zobowiązuje się wnieść zabezpieczenie na rachunek Zamawiającego zgodnie z zapisami punktu 13 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
3.	Strony uzgadniają, że 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty ukończenia robót i uznania ich przez Zamawiającego (komisja odbiorowa) za należycie wykonane.
4. Pozostałe 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowić będzie zabezpieczenie na pokrycie roszczeń Zamawiającego wynikających z rękojmii i gwarancji jakości za wykonane roboty i zostanie zwrócone najpóźniej w 15 dniu po podpisaniu protokołu odbioru pogwarancyjnego przez wszystkie strony umowy.
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OBOWI¥ZKI I ODPOWIEDZIALNOŒÆ WYKONAWCY
1. Wykonawca zobowi¹zany jest zapewniæ wykonanie i kierowanie robotami bêd¹cymi przedmiotem umowy przez osoby posiadaj¹ce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem.
2.  Z chwil¹ przejêcia placu budowy Wykonawca zobowi¹zuje siê do:
     -urz¹dzenia i utrzymania na w³asny koszt terenu udostêpnionego przez  Zamawiaj¹cego pod zaplecze budowy oraz teren budowy,
     -w³aœciwej organizacji robót oraz nale¿ytego wykonania zobowi¹zañ umownych,
     -zapewnienia  bezpieczeñstwa osób w zwi¹zku z prowadzonymi pracami,
Wykonawca ponosi ca³kowit¹ odpowiedzialnoœæ za szkody powsta³e w wyniku lub w zwi¹zku z prowadzonymi pracami.
4. Wykonawca zobowi¹zuje siê niezw³ocznie naprawiæ szkody wyrz¹dzone osobom trzecim oraz Zamawiaj¹cemu powsta³e w trakcie realizacji robót oraz uporz¹dkowaæ teren zaplecza 
i plac budowy po zakoñczeniu realizacji robót.
5. Wykonawca bêdzie ponosi³ koszty dozoru budowy w okresie realizacji robót.
6. Wykonawca oœwiadcza, ¿e w ofercie, w tym w kosztorysie ofertowym i przedmiarach robót, oprócz robót budowlanych uj¹³ w kosztach poœrednich w szczególnoœci ni¿ej wymienione koszty, które w ca³oœci ponosi Wykonawca:  
a) wykonania i utrzymania zaplecza technicznego dla potrzeb budowy, wraz ze stosownym oznakowaniem terenu budowy, zapewnienia niezbêdnych mediów dla prowadzonych prac (woda, energia elektryczna itp.)
b) utrzymania na bie¿¹co czystoœci dróg dojazdowych do terenu budowy, 
c) op³aty za sk³adowanie na sk³adowiskach odpadów powsta³ych w wyniku realizacji inwestycji (Zamawiaj¹cy  nie posiada w³asnego sk³adowiska),
d)  ubezpieczeñ od odpowiedzialnoœci cywilnej od prowadzonej dzia³alnoœci,
e) dokumentacji zdjêciowej stanu istniej¹cego terenu oraz po zakoñczeniu zadania zdjêcia
    wykonanej  inwestycji.
7. W czasie wykonania przedmiotu umowy Wykonawca bêdzie usuwa³ i sk³adowa³ na w³asny koszt i na w³asne ryzyko wszelkie urz¹dzenia pomocnicze oraz zbêdne materia³y, odpady 
i œmieci, stosuj¹c obowi¹zuj¹ce przepisy prawa.
8. Wykonawca po przejêciu placu budowy winien podj¹æ wszelkie niezbêdne kroki zwi¹zane 
z robotami budowlanymi w celu ochrony œrodowiska, zarówno na terenie budowy, jak i w jego otoczeniu.
9. Wykonawca zobowi¹zuje siê do umo¿liwienia wstêpu na plac budowy pracownikom organów pañstwowego nadzoru budowlanego, do których nale¿y wykonywanie zadañ okreœlonych ustaw¹ - Prawo budowlane, oraz do udostêpnienia im danych i informacji wymaganych t¹ ustaw¹, a tak¿e upowa¿nionym przedstawicielom Zamawiaj¹cego.
10. Wykonawca i Zamawiaj¹cy bêd¹ uczestniczyæ w naradach roboczych lub koordynacyjnych, jakie mog¹ odbywaæ siê na wniosek stron niniejszej umowy na terenie placu budowy lub w siedzibie Zamawiaj¹cego.
11. Wykonawca zobowi¹zuje siê do zapewnienia warunków wykonania przedmiotu umowy, które zagwarantuj¹ ca³kowite bezpieczeñstwo dla znajduj¹cych siê w obrêbie robót ludzi 
i mienia. W szczególnoœci Wykonawca bêdzie ponosi³ ca³kowit¹ odpowiedzialnoœæ za szkody wyrz¹dzone choæby nieumyœlnie w zwi¹zku z wykonaniem niniejszej umowy, a tak¿e podjêtymi przez Wykonawcê dzia³aniami. Ponadto Wykonawca jest zobowi¹zany do wprowadzenia tego zapisu do umowy z Podwykonawc¹ pod rygorem przyjêcia na siebie ca³kowitej odpowiedzialnoœci za wyrz¹dzon¹ szkodê przez Podwykonawcê - niezale¿nie od odpowiedzialnoœci Podwykonawcy. 
12. Wykonawca wykona i ustawi tablicê informacyjn¹ budowy, 
13. Plac budowy Wykonawca bêdzie utrzymywaæ w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwaæ na bie¿¹co wszelkie odpady i zbêdne materia³y.

§ 6
GWARANCJA
	Wykonawca udziela minimum 36 miesięcy na roboty budowlane, licząc od daty odbioru końcowego – bez zastrzeżeń Zamawiającego. 
	Wykonawca przed dokonaniem odbioru końcowego dostarczy Zamawiającemu kartę gwarancyjną, w której zagwarantuje między innymi, że wykonane roboty oraz użyte materiały nie mają usterek konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających z błędów technologicznych i zapewniają bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie, a także, że udziela gwarancji jakości na konstrukcję, technologie wykonania na bezpieczeństwo i bezawaryjność użytkowania.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przystąpienia do usuwania wad na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 3 dni kalendarzowych od momentu doręczenia takiego wezwania, oraz usunąć wadę w terminie ustalonym przez Zamawiającego. 
	Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony dopóki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę wady zgłoszone do czasu upływu okresu gwarancyjnego, a potwierdzeniem zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru pogwarancyjnego.
	Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do polecenia usunięcia wad lub usterek, Zamawiający może, po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, powierzyć naprawę innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany nie później niż 1 miesiąc przed upływem terminu gwarancji, a Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o konieczności dokonania odbioru i wskazania propozycji jego terminu.

§ 7
WYNAGRODZENIE I ROZLICZANIE FINANSOWE
	Strony ustalaj¹, ¿e obowi¹zuj¹ca form¹ wynagrodzenia za wykonane roboty bêdzie wynagrodzenie rycza³towe w kwocie zgodnej ze z³o¿on¹ przez Wykonawcê ofert¹ 
i kosztorysem ofertowym, tj..................... z³  netto( s³ownie: ...................)  + VAT .............  z³, razem brutto  ............................ z³ ( s³ownie: .................................  )  
	Podane w § 7 ust. 1 wynagrodzenie nie bêdzie podlegaæ waloryzacji. Stanowi ono ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy i obejmuje wszelkie roszczenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy oraz uwzglêdnia ewentualne ryzyko zwi¹zane z wykonaniem wszelkich niezbêdnych robót, które nale¿y wykonaæ w celu prawid³owego funkcjonowania przedmiotu umowy. Wykonawca nie mo¿e domagaæ siê podwy¿szenia  wynagrodzenia nawet w przypadku, gdy po wykonaniu przedmiotu umowy okaza³oby siê ¿e faktyczne koszty odbiegaj¹ od wysokoœci wynagrodzenia rycza³towego. 

3.  Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglêdnia równie¿ wszelkie koszty dodatkowe zwi¹zane 
z realizacj¹ przedmiotu umowy  ( w tym w szczególnoœci: c³a, podatki i inne op³aty, koszty przygotowawcze, opracowania i uzgodnienia dokumentacji powykonawczej, utylizacji, ewentualne upusty i inne ).
	Wykonawca oœwiadcza, ¿e okreœlaj¹c wynagrodzenie rycza³towe, bardzo starannie zapozna³ siê z przedmiotem umowy, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mog¹cymi mieæ wp³yw na ustalenie wysokoœci wynagrodzenia oraz ¿e nale¿ycie oceni³ wartoœæ przedmiotu umowy. 
	Tak¿e ceny jednostkowe okreœlone w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, s¹ cenami sta³ymi, rycza³towymi i nie podlegaj¹ ¿adnym zmianom w trakcie wykonywania umowy. 

Wynagrodzenie powy¿sze obejmuje œwiadczenia g³ówne i uboczne Wykonawcy zwi¹zane z prawid³owym i zgodnym z wymogami okreœlonymi w SIWZ i niniejszej umowie wykonaniem wszelkich robót budowlanych niezbêdnych do prawid³owej realizacji zadania. 
W szczególnoœci bez wp³ywu na wysokoœæ wynagrodzenia Wykonawcy pozostaj¹ nastêpuj¹ce okolicznoœci: wzrost cen materia³ów, wynagrodzeñ, obci¹¿eñ publicznoprawnych oraz b³êdy 
w kalkulowaniu i ocenie zakresu robót.  
7. Roboty dodatkowe i zamienne, wynik³e w trakcie realizacji przedmiotu umowy, bêd¹ rozliczane w oparciu o ceny jednostkowe z oferty i kosztorysu. W przypadku robót, dla których brak jest cen jednostkowych w ofercie, rozliczone bêd¹ kosztorysami powykonawczymi wykonanymi metod¹ szczegó³ow¹,  potwierdzonej przez Inspektora nadzoru  oraz wg danych wyjœciowych do kosztorysowania jak w ofercie, tj.: 
1. Rg =     z³
2. Kz od M =   % 
3. Kp od R+ S =   %.
4. Zysk od R+ S+ Kp =   %
Ceny materia³ów bêd¹ przyjmowane wg œrednich cen bez kosztów zakupu z wydawnictwa Sekocenbud z okresu realizacji robót + % Kz jw., a w przypadku braku w/w cen 
w Sekocenbudzie cena zostanie przyjêta z faktury zakupu (cena po upuœcie, je¿eli taka na fakturze istnieje) + % Kz j.w
Ceny sprzêtu bêd¹ przyjmowane wg œrednich cen najmu z wydawnictwa Sekocenbud z okresu realizacji robót + % Kp i % zysku j.w., a w przypadku braku w/w cen w Sekocenbudzie cena zostanie przyjêta z faktury najmu. Do ceny sprzêtu z faktury najmu nie  bêd¹ naliczane ani Kp, ani Z.
Do wyceny robót metod¹ szczegó³ow¹ nale¿y stosowaæ, zachowuj¹c kolejnoœæ jak w zapisie: KNR KNNR i kalkulacje w³asne.

8. W przypadku wyst¹pienia koniecznoœci wykonania robót dodatkowych i zamiennych, niezbêdnych z uwagi na bezpieczeñstwo budowy lub w³aœciwe funkcjonowanie przedmiotu umowy, Wykonawca zobowi¹zany jest uzyskaæ zgodê Zamawiaj¹cego przed przyst¹pieniem do ich wykonania. Przyjmuje siê, ¿e roboty takie bêd¹ mog³y byæ wykonane po podpisaniu przez Zamawiaj¹cego i Wykonawcê odpowiedniego protoko³u koniecznoœci i zawarciu umowy na roboty dodatkowe. 
9. Strony ustalaj¹, ¿e wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy rozliczone bêdzie na podstawie:
	a)  faktur czêœciowych za wykonanie poszczególnych wykonanych elementów robót przedmiotu umowy, przy czym jedna faktura czêœciowa nie mo¿e byæ na kwotê mniejsz¹ ni¿ 50 000 z³ ( s³ownie: piêædziesi¹t tysiêcy z³otych ) zaœ suma wszystkich faktur czêœciowych nie mo¿e przekroczyæ 80%.
Podstaw¹ do sporz¹dzenia faktury czêœciowej bêdzie protokó³ odbioru wykonanych robót zaakceptowany przez Zamawiaj¹cego.
	b) fakturê koñcow¹ za wykonanie przedmiotu umowy, stanowi¹c¹ ró¿nicê wynagrodzenia  za przedmiot umowy wg. § 1 niniejszej umowy , a sum¹ wystawionych faktur czêœciowych. 
Podstaw¹ do wystawienia faktury koñcowej bêdzie protokó³ odbioru koñcowego przedmiotu umowy, podpisany przez inspektora nadzoru i Zamawiaj¹cego. 
Faktura wystawiona przez Wykonawcê p³atna bêdzie w formie przelewu bankowego na rachunek  wskazany przez Wykonawcê 
w ………………………………………………………………………………… o Nr ………………………………………………………………………….  w terminie do 14 dni od daty dorêczenia faktury Zamawiaj¹cemu, z zastrze¿eniem zapisów § 13 niniejszej umowy. 
 
§ 9
NADZÓR I KIEROWNICTWO BUDOWY
   1. Obowi¹zki Inspektora Nadzoru z ramienia Zamawiaj¹cego pe³niæ bêdzie:
           Pan  .........................................
   2. Obowi¹zki Kierownika budowy z ramienia Wykonawcy pe³niæ bêdzie
  Pan   ..............................................
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ODBIÓR
1. Warunkiem dokonania odbioru   jest dostarczenie przez Wykonawcê nie póŸniej ni¿ w dniu odbioru:
- w³aœciwych dokumentów na zastosowane materia³y, potwierdzaj¹cych dopuszczenie do stosowania w budownictwie i do obrotu handlowego, w szczególnoœci deklaracji zgodnoœci, znak CE, certyfikaty producentów, atest higieniczny PZH, aprobata techniczna ITB, 
 
- protoko³ów odbiorowych robót zanikaj¹cych z udzia³em Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Inwestora,  
- materia³ów dokumentuj¹cych wykonanie robót zgodnie z umow¹ - zdjêcia 

2. Po zakoñczeniu wszystkich robót sk³adaj¹cych siê na przedmiot umowy, Wykonawca zg³osi gotowoœæ do odbioru na piœmie do Zamawiaj¹cego, nie póŸniej ni¿ na 7 dni przed planowanym terminem odbioru.  Wykonawca zobowi¹zuje siê uporz¹dkowaæ teren budowy przed przyst¹pieniem do odbioru przedmiotu umowy.  
3. Zamawiaj¹cy w ci¹gu 3 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia, powo³a komisjê odbioru wykonanych robót. 
4. Stwierdzenie podczas odbioru wad wykonanych robót budowlanych uniemo¿liwia dokonanie odbioru. W takim przypadku Wykonawca w terminie 24 godzin przedstawi pisemnie Zamawiaj¹cemu  i Inspektorowi Nadzoru  propozycje dotycz¹ce sposobu usuniêcia wad.  Wykonawca przyst¹pi do usuwania wad natychmiast po ustosunkowaniu siê przez Inspektora Nadzoru i Zamawiaj¹cego do propozycji dotycz¹cych sposobu usuniêcia wad. Wnioski Inspektora Nadzoru dotycz¹ce sposobu usuniêcia wad potwierdzone przez Zamawiaj¹cego  s¹ dla Wykonawcy wi¹¿¹ce. Wykonawca usunie stwierdzone wady na w³asny koszt w terminie ustalonym przez Zamawiaj¹cego. W przypadku niedotrzymania wy¿ej wskazanego terminu Inwestor uprawniony jest do usuniêcia wad na koszt   Wykonawcy. 
5. Odbiór  uwa¿a siê za dokonany je¿eli protokó³ odbioru robót zostanie podpisany przez Komisje Odbiorow¹ Zamawiaj¹cego i Inspektora Nadzoru z adnotacj¹ „bez zastrze¿eñ”.    
6. Podpisanie przez Zamawiaj¹cego i/lub Inspektora Nadzoru i/lub Komisje Odbiorow¹ Zamawiaj¹cego protoko³u odbioru nie pozbawia Zamawiaj¹cego prawa do zg³oszenia roszczeñ z tytu³u wad nie dostrze¿onych podczas dokonywania  odbioru. 
7. Je¿eli w toku czynnoœci odbiorowych zostan¹ stwierdzone wady / usterki, które nie nadaj¹ siê do usuniêcia to Zamawiaj¹cemu przys³uguj¹ nastêpuj¹ce uprawnienia:
- je¿eli nie umo¿liwiaj¹ one u¿ytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiaj¹cemu przys³uguje prawo obni¿enia wynagrodzenia,
- je¿eli wady/usterki uniemo¿liwiaj¹ u¿ytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiaj¹cy mo¿e odst¹piæ od umowy lub ¿¹daæ wykonania przedmiotu umowy w sposób wolny od wad.
8. W  przypadku ujawnienia siê wad i ich nieusuniêcia przez Wykonawcê w odpowiednim terminie, Zamawiaj¹cy zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania przedmiotu umowy w sposób wolny od wad lub zleci usuniêcie wad osobie trzeciej, a  kosztami obci¹¿y Wykonawcê.
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KARY I ODST¥PIENIE OD UMOWY
1.Wykonawca zap³aci Zamawiaj¹cemu karê umown¹ za odst¹pienie od umowy, zarówno przez Wykonawcê, jak i Zamawiaj¹cego, z przyczyn le¿¹cych po stronie Wykonawcy, w wysokoœci 10 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy. 
2.Wykonawca zap³aci Zamawiaj¹cemu karê umown¹ za opóŸnienie w wykonaniu robót  bêd¹cych przedmiotem umowy, w wysokoœci 0,5% wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za ka¿dy dzieñ opóŸnienia. 
3.Wykonawca zap³aci Zamawiaj¹cemu karê umown¹ za opóŸnienia w usuniêciu wad przedmiotu umowy, w wysokoœci 0,5% wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za ka¿dy dzieñ opóŸnienia. 
4. W przypadku opóŸnienia:
1) Wykonawcy w przejêciu terenu budowy przekraczaj¹cego 7 dni od daty zawarcia umowy,
2) Wykonawcy w rozpoczêciu robót w terminie 7 dni od dnia przejêcia terenu budowy,    
3) w oddaniu przedmiotu umowy powy¿ej 7 dni licz¹c od dnia wskazanego jako termin wykonania robót .  
Zamawiaj¹cy zastrzega sobie prawo do odst¹pienia od umowy i obci¹¿enia Wykonawcy kar¹ umown¹ jak w   10 ust. 1.
5. Zamawiaj¹cy zastrzega sobie prawo do odszkodowania do wysokoœci rzeczywiœcie poniesionej szkody i utraconych korzyœci.
6.Strona odstêpuj¹ca od umowy z w³asnej winy p³aci karê umown¹ za wyj¹tkiem wyst¹pienia istotnej  zmiany okolicznoœci powoduj¹cej, ¿e po stronie Zamawiaj¹cego wykonanie umowy nie le¿y w interesie publicznym, czego nie mo¿na by³o przewidzieæ w chwili zawarcia umowy. 
7.W takim przypadku Zamawiaj¹cy mo¿e odst¹piæ od umowy w terminie 30 dni od powziêcia wiadomoœci o powy¿szych okolicznoœciach, za pisemnym powiadomieniem Wykonawcy 
i uzasadnieniem. Wówczas Wykonawca mo¿e ¿¹daæ jedynie wynagrodzenia nale¿nego z tytu³u wykonanej czêœci umowy. 
8. W przypadku odst¹pienia od umowy, strony s¹ zobowi¹zane do nastêpuj¹cych czynnoœci:
a. Sporz¹dzenia protoko³u z inwentaryzacji wykonanych robót wed³ug daty odst¹pienia od umowy.
b. Ustalenia sposobu zabezpieczenia przerwanych robót na koszt strony odpowiedzialnej za odst¹pienie od umowy.	
c. Wykonawca sporz¹dzi wykaz materia³ów i urz¹dzeñ, których nie mo¿e wykorzystaæ do realizacji innych robót. Ich koszt obci¹¿a stronê odpowiedzialn¹ za odst¹pienie od umowy, która obowi¹zana jest przej¹æ je na w³asny u¿ytek.
d. Zamawiaj¹cy zobowi¹zany jest do zap³acenia wynagrodzenia za wykonane roboty na zasadach okreœlonych niniejsz¹ umow¹.
9. Zamawiaj¹cy z zastrze¿eniem postanowieñ zapisu art. 144 ustawy Prawo zamówieñ publicznych, mo¿e zmniejszyæ zakres robot ,co nie bêdzie stanowi³o podstawy do odst¹pienia od umowy przez Wykonawcê z winy Zamawiaj¹cego, jak równie¿ do ¿¹dania odszkodowania.
10. Zamawiaj¹cy mo¿e potr¹ciæ kary umowne z nale¿noœciami Wykonawcy.

§ 12
PODWYKONAWSTWO
	Powierzenie przez Wykonawcê, na którymkolwiek etapie realizacji robót bêd¹cych przedmiotem umowy, jakiejkolwiek czêœci tych robót Podwykonawcy wymaga pisemnego wniosku do Zamawiaj¹cego zgodnie z Art.6471 Kodeksu Cywilnego i wed³ug procedury tam¿e okreœlonej.

      Wykonawca przed³o¿y Zamawiaj¹cemu do akceptacji, umowê z Podwykonawc¹ na realizacjê powierzonego mu do wykonania zakresu robót .
	Wykonawca przedstawia Inwestorowi wraz z faktur¹ koñcow¹ dowód zap³aty wynagrodzenia na rzecz podwykonawców i oœwiadczenia podwykonawców, na których Inwestor wyrazi³ zgodê, o braku roszczeñ o zap³atê wynagrodzenia w stosunku do Inwestora i   Wykonawcy. 
	Je¿eli na etapie wykonywania umowy Podwykonawca wyst¹pi na piœmie z œwiadczeniem do Zamawiaj¹cego, ¿e Wykonawca nie dokonuje p³atnoœci za wykonane roboty, które zosta³y odebrane przez Zamawiaj¹cego, Zamawiaj¹cy wezwie Wykonawcê do dostarczenia w terminie 7 dni od daty dorêczenia powiadomienia, dowodów, ¿e sumy nale¿ne Podwykonawcy za roboty, które by³y poœwiadczone przez Inspektora Nadzoru 
i zatwierdzone przez Zamawiaj¹cego zosta³y zap³acone.
	Jeœli Wykonawca nie dostarczy dowodów, ¿e sumy nale¿ne Podwykonawcy zosta³y zap³acone Zamawiaj¹cy wyp³aci Podwykonawcy, w terminie niezw³ocznym kwoty wymagalne, które Wykonawca jest winien Podwykonawcy i potr¹ci je z kwotami wynagrodzenia nale¿nego Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru, na wezwanie Zamawiaj¹cego, poœwiadczy do zap³aty kwoty nale¿ne Podwykonawcy zgodnie z umow¹ o podwykonawstwo. Tak zap³acone kwoty Podwykonawcy, Zamawiaj¹cy potr¹ci niezw³ocznie z kwot nale¿nych Wykonawcy.
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ZMIANA UMOWY
1. Zamawiaj¹cy przewiduje mo¿liwoœæ dokonania zmian postanowieñ zawartej umowy 
w stosunku do treœci oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia oraz terminów poœrednich, o których mowa 
w nastêpuj¹cych przypadkach:
	wyst¹pienia „si³y wy¿szej”. „Si³a wy¿sza” oznacza wydarzenie nieprzewidywalne 
i poza kontrol¹ stron niniejszej umowy, wystêpuj¹ce po podpisaniu umowy, 
a powoduj¹ce niemo¿liwoœæ wywi¹zania siê z umowy w jej obecnym brzmieniu,

wyst¹pienia nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych uniemo¿liwiaj¹cych prowadzenie zamówieñ / robót budowlanych zgodnie z technologi¹ ich wykonywania, np. gradobicia, tr¹by powietrzne, zjawiska niestandardowe 
w klimacie polskim,
koniecznoœci wykonania robót dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy, których wykonanie jest niezbêdne dla prawid³owego wykonania oraz zakoñczenia podstawowego przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami wystêpuj¹cymi w zwi¹zku z przed³u¿eniem tego terminu, 
zmiany przepisów prawa, co powoduje koniecznoœæ dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nast¹pi³y w trakcie realizacji zamówienia, 
wyd³u¿enie terminu gwarancji w zwi¹zku z zadeklarowaniem d³u¿szego terminu gwarancji przez producenta ,
 poprawa jakoœci lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót budowlanych, dostaw lub zmiana technologii,
aktualizacja rozwi¹zañ projektowych z uwagi na postêp technologiczny b¹dŸ zmiany obowi¹zuj¹cych przepisów,
rezygnacja z czêœci robót budowlanych, m.in. w przypadkach klêsk ¿ywio³owych, powodzi, innych kataklizmów, 
zmiany w kolejnoœci i terminach wykonania robót budowlanych, dostaw lub us³ug na skutek zdarzeñ losowych, opóŸnieñ w dostawie sprzêtu, urz¹dzeñ, materia³ów oraz innych okolicznoœci korzystnych dla stron
zmiany kluczowego personelu wykonawcy lub zamawiaj¹cego na skutek zdarzeñ losowych, zmian kadrowo – personalnych, utraty wymaganych uprawnieñ, utraty stanowiska,
	zmiany podwykonawców na skutek zdarzeñ losowych, wypowiedzenia umowy przez generalnego wykonawcê czy powierzenia zamówienia kolejnym podwykonawcom za zgod¹ Zamawiaj¹cego, 
zmiany podatku VAT na skutek zmian w przepisach prawnych.
2. W przypadku wyst¹pienia okolicznoœci wymienionych wy¿ej strony poinformuj¹ siê natychmiast o ich zaistnieniu i w dobrej wierze rozpatrz¹ mo¿liwoœæ realizacji b¹dŸ rozwi¹zania umowy.
3. W przypadku wyst¹pienia okolicznoœci skutkuj¹cych niedotrzymaniem terminu realizacji zamówienia, stanowi¹cych podstawê do zmiany pierwotnego terminu, Wykonawca zobowi¹zany jest do niezw³ocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiaj¹cego 
i wyst¹pienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany.
4. Z okolicznoœci stanowi¹cych podstawê zmiany do umowy zostanie sporz¹dzony protokó³ podpisany przez obie strony. Zmiana umowy powinna nast¹piæ w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewa¿noœci takiego oœwiadczenia oraz powinna zawieraæ uzasadnienie faktyczne i prawne.
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1. Wykonawca bez zgody Zamawiaj¹cego nie mo¿e cedowaæ swoich nale¿noœci wynikaj¹cych z niniejszej umowy na osoby trzecie.
2. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mieæ bêd¹ przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego, ustawy Prawo zamówieñ publicznych oraz inne obowi¹zuj¹ce przepisy prawa.
§ 15
Wszelkie zmiany niniejszej umowy powinny byæ dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewa¿noœci.
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 Ewentualne spory wynik³e na tle wykonania przedmiotu umowy Strony poddaj¹ rozstrzygniêciu S¹du w³aœciwego dla siedziby Zamawiaj¹cego.
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Umowê sporz¹dzono w trzech jednobrzmi¹cych egzemplarzach jeden dla Wykonawcy 
a dwa dla Zamawiaj¹cego.


Zamawiaj¹cy :                                                                                    Wykonawca :


