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WZÓR UMOWY – ROBOTY BUDOWLANE
Numer umowy ...................../....................
Niniejsza umowa została zawarta w dniu .............................. (data)
w .............................................. (miejsce)
pomiędzy:
Zamawiającym: 
OLK Poradnie Specjalistyczne
w Sosnowcu sp. z o.o. 
ul. Piłsudskiego 9
42-200 Sosnowiec
NIP: 6443505311

reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Sławomira Janasa

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,

zwany dalej Zamawiającym
a
z siedzibą: .............................................................................
NIP: .......................................................................................
adres do korespondencji: .......................................................
reprezentowanym przez (umocowanie ustalone na podstawie odpisu z KRS / pełnomocnictwa / innego dokumentu, z którego wynika prawo do reprezentowania Wykonawcy - stanowiącego załącznik nr .......... do niniejszej umowy):
...................................................
...................................................
zwany dalej Wykonawcą
Niniejsza umowa została zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego w oparciu o zasady udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130.000,00 zł

Pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1
Przedmiot umowy i zasady realizacji
Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie roboty budowlanej dla Zamawiającego.
	Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z ofertą Wykonawcy / i kosztorysem ofertowym Wykonawcy. 
Oferta Wykonawcy stanowi załącznik nr ........... do niniejszej umowy, / kosztorys ofertowy stanowi załącznik nr ......... do niniejszej umowy. Załącznik jest / załączniki są integralną częścią umowy.
	Dodatkowo zakres rzeczowy przedmiotu niniejszej umowy określają dokumentacja projektowa, na którą składają się: 
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
	Wykonawca zobowiązuje się do realizacji niniejszej umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Zamawiający i Wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego w celu należytej realizacji zamówienia. 
§ 2
Obowiązki Wykonawcy
1.	Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi w dniu przekazania przez Zamawiającego ........................................... i po protokolarnym przejęciu terenu budowy przez Kierownika budowy.
2.	Roboty budowlane będą realizowane w godzinach od ................. do ................. w dniach ...................................................
3.	Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu następujące dokumenty: 
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................w terminie ................. dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego.
4.	Wykonawca zobowiązuje się w terminie obwiązywania rękojmi / gwarancji, to jest w terminie ................. miesięcy od dnia odbioru końcowego, usunąć wszystkie ujawnione Wady dotyczące realizacji przedmiotu Umowy.
5.	........................................................................................................................................................
6.	........................................................................................................................................................
7.	........................................................................................................................................................
§ 3
Obowiązki Zamawiającego
1.	Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w całości / w częściach niezbędnych dla realizacji przedmiotu umowy / części przedmiotu umowy, oraz Dziennik budowy i książkę obmiarów w terminie ................. dni roboczych / tygodni od dnia zawarcia umowy.
2.	........................................................................................................................................................
3.	........................................................................................................................................................
4.	........................................................................................................................................................
§ 4
Czas trwania umowy
Termin zakończenia robót ustala się na ................. / ................. tygodni/miesięcy licząc od daty protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy. 
§ 5
Osoby upoważnione do realizacji umowy
W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy Zamawiającego reprezentować będzie: 
-	................................................... (dane osoby)
telefon do kontaktu: ................................................... 
e-mail: ................................................... 
Wykonawcę reprezentować będzie:
-	................................................... (dane osoby)
telefon do kontaktu: ................................................... 
e-mail: ................................................... 
§ 6
Wartość umowy
1.	Wartość umowy zostaje określona na ............................... PLN brutto (słownie ................................................... złotych) i zawiera wszystkie składniki cenotwórcze.
2.	Wartość umowy określona w ust. 1 jest wartością maksymalną zamówienia. 
3.	Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot umowy ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, załączniku nr ............... do niniejszej umowy.
§ 7
Warunki płatności
1.	Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności przelewem, na rachunek Wykonawcy: ......................................................................................................................................................... po prawidłowym wykonaniu zamówienia.
2.	Termin zapłaty ustala się na ................. dni od daty otrzymania faktury VAT za realizację zamówienia ...................................... zgodnie z końcowym protokołem odbioru.
§ 8
Kary umowne
1.	Wykonawca zapłaci karę umowną w przypadku:
a)	zwłoki w wykonaniu świadczenia w terminie w wysokości .......... % wartości netto zamówienia / nie mniej niż ...................................... PLN za każdy dzień zwłoki, 
b)	zrealizowania roboty niezgodnie z zamówieniem pod względem jakościowym w wysokości ........ % wartości netto zamówienia, 
c)	z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, o których mowa w § 14 lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (niezależnych od Zamawiającego), w wysokości ......... % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 6 ust. 1,
d)	w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w wysokości ......... % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1.
2.	Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego, gdyby wysokość poniesionej szkody przewyższała wysokość kar umownych.
3.	W razie naliczenia kar umownych Zamawiający będzie upoważniony do potrącenia ich kwoty z faktury Wykonawcy.
4.	Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi ...................................... .
§ 9

Zmiany umowy 
1.	Zmiana niniejszej umowy jest możliwa: 
a)	zmiany terminu wykonania zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
b)	ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
c)	zmiany osób upoważnionych do realizacji umowy wskazanych w § 5.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
2.	Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10
Regulacje związane z podwykonawstwem
1.	Nie przewiduje się możliwości realizacji zamówienia za pomocą podwykonawców. 
§ 11
Odstąpienie od umowy 
1.	Zamawiający może odstąpić od umowy: 
1)	w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 
2)	jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
b)	Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 p.z.p., 
3.	W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 




§ 12
Postanowienia końcowe 
1.	Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Zamawiającego. 
2.	Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności, o wszczęciu postępowania układowego lub upadłościowego oraz zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogącej mieć wpływ na realizację umowy oraz o zmianie siedziby firmy pod rygorem skutków prawnych wynikających z zaniechania, w tym do uznania za doręczoną korespondencję skierowaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę. 
3.	W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740), ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 2019, z 2020 r. poz. 288, 875, 1492, 1517). 
4.	Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla Zamawiającego jeden dla Wykonawcy. 
...........................................	.........................................
(Wykonawca)	(Zamawiający)

