um remont  Oddz.. Reum,atolog.  07                                                                                                                                                  ZP/4004/2007
Umowa  Nr  ……. /  2007

zawarta w dniu …………………………..  w Poznaniu pomiędzy:

………………………………………………………………  z siedzibą w …………………., 
…………………………………  (nr kodu ………….), działającym/ą na podstawie wpisu do ………………………………………………………………  posiadającym/ą REGON ……………….. oraz  NIP ……………….,  zwanym/ą w treści umowy Wykonawcą, w imieniu i na rzecz którego/ej działają:

…………………………………………………………….
	…………………………………………………………….
a
Zakładem Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto z siedzibą w Poznaniu, ul. Szkolna 8/12,         (nr kodu 61 – 833) działającym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr  KRS 00002025, REGON: 000306331,  NIP: 778-13-50-016, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, w imieniu i na rzecz którego działają:

1.	dr Bartłomiej Gruszka			-	Dyrektor
2.	Renata Piątek				-	Gł. Księgowego

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo  zamówień publicznych (tekst jednolity z 2006r. Dz.U. Nr 164 poz. 1163 z późn. zmianami) w trybie przetargu nieograniczonego wyboru oferty Wykonawcy,  Strony zawarły  umowę następującej treści:
§ 1
Wykonawca przyjmuje do  realizacji wykonanie robót remontowo – modernizacyjnych na Oddziale Reumatologii Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu, przy ul. Szkolnej 8/12. 
2.	Szczegółowy  zakres robót objętych niniejszą umową zawierają  kosztorysy ofertowe sporządzone dla każdej branży budowanej  odrębnie,   załączone do oferty z dnia ………... Formularz ofertowy oraz kosztorysy ofertowe stanowią załączniki do niniejszej umowy i jej integralną część.
3.	Wszystkie środki, w tym także materiały  niezbędne  do wykonania  przedmiotu 
          umowy dostarcza Wykonawca. 
4.	W ramach niniejszej umowy Wykonawca  zapewnia :
a) wykonanie wszystkich robót ujętych w kosztorysach ofertowych dla  
                        poszczególnych branż budowlanych objętych przedmiotem zamówienia,  
                        zgodnie z  obowiązującymi  normami i  zasadami sztuki budowlanej,   a 
                        także zapewnienie  wszystkich środków i materiałów niezbędnych do  
                        wykonania zamówienia, 
b)  zorganizowanie robót w sposób jak najmniej uciążliwy dla funkcjonowania  
    Oddziału, uwzględniając, że  roboty te  prowadzone  będą bez wyłączenia    
    działalności jednostki, lub przy jej częściowym  wyłączeniu. 
c)  zastosowanie materiałów budowlanych atestowanych i odpowiedniej 
    jakości – wg obowiązujących norm.
          d) usunięcie na swój koszt wszystkich zbędnych po zakończeniu robót  
               materiałów, których nie zagospodaruje zamawiający oraz uporządkowanie
                     miejsc wykonywania robót. 
.       
`		                     § 2
1.	Umowa niniejsza zostanie wykonana w pełnym zakresie, o którym mowa w  
§ 1 w ciągu ……. tygodni, tj.  nie później niż do dnia ………………………….
2.	Przez wykonanie umowy rozumie się obustronne podpisanie końcowego protokółu odbioru robót, po wykonaniu przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.
3.	Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do miejsc wykonania robót nie później w ciągu 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy.	




§ 3
1.	Za wykonanie przedmiotu umowy zostanie zapłacone wynagrodzenie w wysokości ………………………………………… (słownie: ……………… ……………………………….).
2.	Wynagrodzenie,   o  którym  mowa  w  ust. 1 obejmuje wykonanie wszystkich zadań określonych w § 1  umowy  oraz w załącznikach do tejże umowy, a także zawiera  określone prawem  podatki, w tym podatek  VAT   oraz  wszystkie inne, bezpośrednie i pośrednie koszty realizacji tej umowy .
3.       Zapłata nastąpi po wykonaniu  wszystkich zadań określonych w § 1 i podpisaniu protokółu odbioru końcowego przedmiotu umowy - na podstawie  faktury wystawionej przez Wykonawcę, przy czym Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez  podpisu osoby upoważnionej.
4.   	Faktura zostanie zapłacona  w ciągu  30 dni od daty  podpisania protokółu odbioru końcowego robót.
§ 4
1.	Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres     …………… miesięcy.
Szczegółowe warunki gwarancji Wykonawca może dostarczyć Zamawiającemu na piśmie po zakończeniu robót, jednak nie mogą być one sprzeczne z treścią oferty (zał. nr 1) i niniejszej umowy.                 
2.	Wykonawca zobowiązuje się do  usunięcia zgłoszonych  usterek ciągu …….. dni od daty ich zgłoszenia. 
3.	Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji nie wyłączają odpowiedzialności   Wykonawcy z tytułu rękojmi.
§ 5
1.	W  przypadku  nie  wykonania  przedmiotu  umowy  w  terminie  określonym  w § 2 ust.1, 	Wykonawca  zapłaci   Zamawiającemu   karę   umowną w  wysokości  0,1%   wartości   umowy określonej w § 3 ust.1 za każdy dzień zwłoki.
2.	Tę  samą  karę  zapłaci  Wykonawca za nie dotrzymanie zobowiązań wynikających z § 4  ust.2  lub innych zobowiązań wynikających z udzielonej gwarancji.
3.	Za odstąpienie od umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 30% wartości umowy, określonej w § 3 ust. 1.
4.	Za niedotrzymanie terminu. o którym mowa w § 3 ust. 4 Zamawiający   zapłaci  Wykonawcy odsetki ustawowe   za każdy dzień zwłoki,  licząc od wartości  umowy.
5.	Jeśli  rzeczywista   szkoda  przekroczy   wysokość   kary   umownej,   Strony mogą  dochodzić 	odszkodowania przekraczającego karę umowną.

§ 6
Umowa niniejsza zawarta została na okres od dnia podpisania do całkowitego jej wykonania i zapłaty oraz do upływu okresu gwarancji, o którym mowa w § 4 ust. 1.

§ 7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy powołanej na wstępie ustawy o zamówieniach publicznych.
§ 8
Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§ 9
Ewentualne spory wynikające z wykonania niniejszej umowy strony poddają jurysdykcji właściwego rzeczowo Sądu Powszechnego w Poznaniu.

§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA							ZAMAWIAJĄCY

