Załącznik nr 2 
do Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia


UMOWA NR …………….
( WZÓR )


spisana w dniu ………2008r. pomiędzy Gminą Lipie z siedzibą ul. Częstochowska 29,
42-165 Lipie , zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

1. Stanisława Sieję – Wójta Gminy Lipie

a  …………………………………………………………………., zwanym dalej Wykonawcą,    
    reprezentowanym przez:
1. 	……………………………………….

§ 1

1. Na podstawie wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego        z dnia …………..2008r. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania projektu budowlano-wykonawczego na zadanie  „Przebudowa strychu budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu na cele muzealne”
2.  Przedmiot  zamówienia  obejmuje: 

projekt architektoniczno budowlany , wykonany w 5egz,
projekt wystroju wnętrza muzeum, wykonany w 2egz,
	projekt konstrukcyjno budowlany, wykonany w 5egz,
projekt instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz instalację p/poż, wykonaną w 5egz,
projekt instalacji elektrycznej, piorunochronnej wykonaną w 5egz,
ocenę techniczną stanu konstrukcji i elementów budynku, z uwzględnieniem stanu podłoża gruntowego , wykonaną w 5egz,
inwentaryzację obiektu (lub równorzędnie - przekazanie dokumentacji powykonawczej przez Inwestora),
przedmiar robót , wykonany w 2 egz, 
kosztorys inwestorski , wykonany w 2egz, 
specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, wykonaną w 2egz,
	informację o bezpieczeństwie i ochrony zdrowia dla projektowanej przebudowy , wykonany w 5egz
zezwolenia i opinie wymagane przepisami szczególnymi, uzgodnienia dokumentacji projektowej z rzeczoznawcą ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, ds. sanitarno higienicznych oraz ds. zabezpieczeń p/poż.
uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy,
mapy sytuacyjno wysokościowej do celów opiniodawczych,
mapy ewidencyjnej.


3. Do obowiązków wykonawcy w ramach wynagrodzenia umownego należy również:
a) uzyskanie map „do celów projektowych”,  
b) uzyskanie wszelkich  wymaganych warunków,  uzgodnień, opinii  i  sprawdzeń   projektu, c) pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji.

§ 2

l. 	Termin wykonania:  do dnia 30.06.2008r..


§ 3

1. W oparciu o złożoną ofertę za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają
wynagrodzenie w wysokości:
      - netto ……………… zł
        (słownie: …………………………………….. złotych )
      - brutto ……………. zł
        ( słownie: ……………………………………. złotych )
2. 	Faktura płatna będzie przez Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie do 21 dni od daty jej otrzymania.
     Podstawą zapłaty będzie faktura i protokół zdawczo – odbiorczy dokumentacji      
     budowlano-wykonawczej.

§ 4

Integralnym składnikiem niniejszej umowy jest oferta cenowa.

§5

W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 7 dni od daty wezwania przez Zamawiającego do ich usunięcia.

§6

Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu niniejszej umowy osobie trzeciej bez
zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
§ 7

Wykonawca zapłaci Zamawiajacemu karę umowną w wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki tj. 0,037% kwoty za wykonanie przedmiotu umowy, w przypadku przekroczenia terminu wykonania ustalonego w §2 pkt 1.
W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od niniejszej umowy Zamawiający naliczy karę w wysokości 10% kwoty za wykonanie przedmiotu umowy.
Strony  ustalają,   że  w  razie  naliczenia  kary  umownej   zgodnie , Zamawiający potrąci je z wystawionych faktur.
Strony zastrzegają sobie prawo  dochodzenia odszkodowania uzupełniającego  na zasadach ogólnych.

§8

1. 	Wykonawca gwarantuje jakościowo dobre wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie ze normami technicznymi i obowiązującymi przepisami.
     Wykonane opracowanie będzie  wolne od wad, które mogłyby pogorszyć lub uczynić   
     przedmiot umowy nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.




§9

Wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności wszelkie zmiany treści niniejszej
umowy. Nie są dopuszczone zmiany postanowień niniejszej umowy na bardziej niekorzystne
dla Zamawiającego.

§ 10

W zagadnieniach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie: Ustawa
Prawo Zamówień Publicznych i przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.



WYKONAWCA                                                                                    ZAMAWIAJĄCY

