„Konserwacja urządzeń melioracyjnych w Nadleśnictwie Szczytno w 2022 roku”

Umowa [wzór]

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

Skarbem Państwa- Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe - Nadleśnictwem Szczytno, z siedzibą przy ul. Zbigniewa Sobieszczańskiego 4, 12-100 Szczytno, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
Nadleśniczego – Janusza Kleszczewskiego

a …………………………. , z siedzibą w …………………………..; ul. ……………………….; ……………………………..
NIP: …………………………
REGON: ……………………
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 
…………………………………………………………………………


Przedmiot umowy
§ 1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Konserwacja urządzeń melioracyjnych w Nadleśnictwie Szczytno w 2022r. – część …….” zgodnie z załącznikiem do umowy.
§ 2
1. Obowiązki Zamawiającego:
1)	wskazanie Wykonawcy miejsca wykonywania przedmiotu umowy niezwłocznie po zawarciu umowy,
2)	wskazanie Wykonawcy terminu rozpoczęcia konserwacji urządzeń melioracyjnych zgodnie z decyzją Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (art. 118 ustawy o ochronie przyrody),
3)	dokonywanie odbioru wykonanych prac na zasadach określonych w § 4 niniejszej umowy,
2. Obowiązki Wykonawcy:
1)	wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy Prawo wodne.
2)	zagospodarowanie i zabezpieczenie miejsca wykonywania prac; zapewnienie we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza organizacyjnego, personalnego, materiałów i narzędzi koniecznych do wykonania przedmiotu umowy;
3)	koordynacja prac realizowanych przez podwykonawców;
4)	zgłaszanie prac do odbioru,
5)	przestrzeganie przepisów bhp i p.poż,
6)	likwidacja zaplecza organizacyjnego bezzwłocznie po zakończeniu prac, lecz nie później niż 14 dni od daty dokonania odbioru końcowego.
§ 3

Wykonawca wykona przedmiot umowy od dnia jej zawarcia do 31.12.2022 roku
§ 4

1. Strony ustalają, że prace będą podlegały odbiorowi po każdym pisemnym zgłoszeniu gotowości do odbioru przez Wykonawcę.
2. Zamawiający powoła komisję i dokona odbioru częściowego. Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi w terminie 5 dni, licząc od daty pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej 3 dnia, licząc od dnia ich rozpoczęcia.
3. Odbiór nastąpi przy współudziale przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.
4. Z czynności odbioru zostaną sporządzone protokoły, które zawierać będą wszystkie ustalenia oraz zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia prac lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.
6. Jeżeli w toku czynności odbioru zadania zostaną stwierdzone wady:
1)	nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać od Wykonawcy usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin;
Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony w protokole usunięcia wad.
2)	nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może:
a)	w przypadku, gdy wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartości,
b)	w przypadku gdy wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w § 8 niniejszej umowy;
c)	w przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi, odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.
§ 5

Wynagrodzenie zaoferowane przez Wykonawcę za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:
Część ……….
brutto ……………………. zł (słownie: ……………………………………………………………………..)
netto ……………………… zł (słownie: ……………………………………………………………………..)
w tym podatek VAT - zł
	Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie obliczone jako iloczyn wykonanych prac i stawek jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy stanowiącym załącznik do umowy.
	Strony przyjmują zasadę, że należny podatek VAT naliczony zostanie do ceny netto w fakturze zgodnie z prawem obowiązującym w dniu wystawienia faktury. Ceny jednostkowe netto określone w ofercie pozostają niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy. 

§ 6

	Rozliczenie za wykonane prace nastąpi w oparciu o faktury częściowe wystawiane na podstawie bezusterkowych protokołów odbioru przedmiotu umowy, zatwierdzonych przez kierownika Zamawiającego.
	Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 14 dni licząc od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.
	Za datę zapłaty wynagrodzenia strony uznają dzień wydania przez Zamawiającego dyspozycji swojemu bankowi obciążenia konta na rzecz Wykonawcy.
	Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, przenieść na osobę trzecią jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy.



§ 7

	 Wykonawca udziela Zamawiającemu 12 – miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy, licząc od dnia odbioru i przekazania w użytkowanie całego zakresu przedmiotu umowy.
	Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usunięte w wyznaczonym terminie.

§ 8
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
	za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy,

za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,
za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy.
	Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 9
1. Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:
a)	zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
b)	Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
a)	Zamawiający nie zapłacił wynagrodzenia w terminie trzech miesięcy od upływu terminu określonego w § 6 ust. 2 umowy, mimo dodatkowego pisemnego wezwania Wykonawcy,
b)	Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru prac lub podpisania protokołu odbioru,
c)	Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 
3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1)	w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku, według stanu na dzień odstąpienia,
2)	Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy,
3)	Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru prac przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.
4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do dokonania odbioru przerwanych prac oraz zapłaty wynagrodzenia za prace, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.
§ 10

1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy na sumę gwarancyjną min. 50 000,00 zł:
1)	w okresie realizacji przedmiotu umowy,
2)	w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi.
2. Wykonawca w każdym przypadku, na żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest przedłożyć uwierzytelnioną kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej.
§ 11

1.	Wykonawca we własnym zakresie może powierzyć roboty specjalistyczne podwykonawcom, za działania których bierze pełną odpowiedzialność. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy. 
2.	Do wzajemnych kontaktów przy realizacji przedmiotu zamówienia uprawniony jest:
1)	ze strony Zamawiającego – Pani Agnieszka Rogawska – St. Specjalista ds. funduszy strukturalnych i stanu posiadania, tel. 89 623 18 79/ kom. 668 326 391, e-mail: agnieszka.rogawska@olsztyn.lasy.gov.pl
2)	ze strony Wykonawcy – …………………………………………, tel. ……………………………,
e-mail: ……………………………………….
§ 12
Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 13
1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Integralną część umowy stanowią zapytanie ofertowe oraz oferta wraz z kosztorysem ofertowym.
§ 14
Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem 1 egzemplarz dla Wykonawcy i 1 egzemplarz dla Zamawiającego.
Załączniki:
- Oferta wraz z kosztorysem ofertowym,
-Zapytanie ofertowe. 



………………………………………………………               ………………………………………………………

ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA:

