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Załącznik nr 3 do zaproszenia do złożenia oferty cenowej



UMOWA 
zawarta w dniu ………. w Koniecpolu pomiędzy:

Gminą Koniecpol z siedzibą w Koniecpolu przy ul. Chrząstowskiej 6A, 42-230 Koniecpol,                                 NIP: 949-21-89-567, reprezentowanej przez Pana Ryszarda Suligę Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Moniki Starczewskiej, 
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
a
…………………………………………….. z siedzibą: ……………………….., NIP: …………………………, REGON: ……………………………, zwanym dalej „Wykonawcą”,

zwane dalej „Stronami” umowy.

Niniejsza umowa została zawarta bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (teks jedn.: Dz. U. 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), na podstawie wyłączenia zawartego w art. 4 pkt 8).


§ 1.
Przedmiot umowy	
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest pełnienie obowiązków inspektora nadzoru dla zadania pn: „Budowa wodociągów w Gminie Koniecpol, Etap I, zadanie II, podetap 1 oraz podetap 2 -             w formule zaprojektuj i wybuduj・.
2. Nadzór inwestorski w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych  – Pan ………………………., posiadający uprawnienia nr ……………………… wydane przez …………………;
3.Strony ustalają, że zamówienie o którym mowa w ust. 1, obejmuje:
	Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji  z projektem, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
	Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
	Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania.
	Potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora kontrolowanie rozliczeń budowy.
	Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych.
	Żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.
	Kontrola ilości i terminowości wykonywania robót oraz kontrolowanie szczegółowych rozliczeń (kosztorysów), zgodnie z zapisami umowy z wykonawcą robót.

4. Zamawiający zastrzega, że inspektor nadzoru obowiązany będzie do co najmniej jednej wizyty placu budowy tygodniowo.
§ 2.
Termin realizacji
Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie o którym mowa w § 1 w terminach: 
- rozpoczęcie od dnia podpisania umowy, 
- zakończenie wraz z terminem zakończenia umowy z Wykonawcą nadzorowanych robót.

§ 3.
Obowiązki wykonawcy 
	W ramach czynności określonych w § 1 ust. 2 Wykonawca występuje przed uczestnikami procesu inwestycyjnego w granicach, jakie są niezbędne dla należytego pełnienia funkcji nadzoru i wypełniania obowiązków Wykonawcy przewidzianych w niniejszej umowie. 
	Wykonawca zobowiązuje się do dokonania czynności wymienionych w § 1 ust. 2, z należytą starannością w oparciu o aktualne unormowania prawne wynikające z zapisów art. 25 i 26 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332), zgodnie                  z obowiązującymi standardami, zasadami sztuki oraz etyką zawodową.
	Wykonawca nie może zaciągać w imieniu Zamawiającego żadnych zobowiązań mogących narazić Zamawiającego na straty materialne i finansowe. Dotyczy to w szczególności decyzji związanych ze sposobem realizacji zadania przez wykonawcę robót. 
	Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody będącej normalnym następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową.
	Wykonawca nie odpowiada za opóźnienia w realizacji przedmiotu inwestycji określonego             w § 1 ust. 1 wynikające z działań lub zaniechań osób trzecich, w tym wykonawcy robót.


§ 4.
Wynagrodzenie
	Wynagrodzenie za wykonanie zleconego w §1 nadzoru inwestorskiego wyniesie brutto: ……………………zł (słownie………………………….), w tym: 

- wartość netto: …. Zł (słownie: ……………………………….. zł);
- podatek VAT w wysokości …. %, co stanowi kwotę: …….. zł.
	Wynagrodzenie podane w ust. 1 niniejszego paragrafu ma charakter ryczałtowy i nie ulega zmianie.
	Wynagrodzenie podane w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszelkie koszty związane                        z realizacja przedmiotu zamówienia. 


§ 5.
Rozliczenie prac
	Rozliczenie prac odbędzie się rachunkiem / fakturą końcową wystawioną po zakończeniu prac określonych w § 1 niniejszej umowy, na podstawie protokołu końcowego odbioru nadzorowanych robót budowlanych.
	Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane w wystawionej fakturze/ rachunku w terminie 30 dni od daty  otrzymania faktury/ rachunku przez Zamawiającego.
	Za datę dokonania zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 		


§ 6.
Kary umowne
	Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne.
	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

	za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę  z przyczyn zależnych od Wykonawcy w   wysokości 30 % wynagrodzenia umownego, określonego w § 4 ust. 1 umowy;
	za każdy dzień zwłoki w podjęciu czynności określonych w § 1 ust. 3 umowy w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust. 1 umowy;
	za niewywiązywanie się z obowiązków określonych w § 1 ust. 4 niniejszej umowy,                          w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek.

	Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę   z przyczyn zależnych od Zamawiającego w   wysokości 30 % wynagrodzenia umownego.
	W razie nienależytego wykonywania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy, Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym,                      i naliczenia kary umownej, określonej w ust. 2 pkt 1) niniejszego paragrafu. 
	Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.


§ 7.
Postanowienia końcowe
	Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, w drodze aneksu pod rygorem nieważności.
	W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
	W przypadku zaistnienia w trakcie realizacji zlecenia ewentualnych sporów strony zgodnie poddają je pod rozstrzygnięcie sądu właściwego według siedziby Zamawiającego.
	Umowę sporządzono w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron umowy.


ZAMAWIAJĄCY                            WYKONAWCA

