
UMOWA NR RZP.272 .2020 Wzór

zawarta w dniu 2020 roku w Łomiankach pomiędzy Gminę Łomianki z siedzibą

w Łomiankach) ul. Warszawska 115 reprezentowaną przez Małgorzatę Żebrowską-Piy7ak
Do SlWZ

Burmistrza Łomianek, zwaną dalej „Zamawiającym”, NIP 118-17-68-394

a NrRZP. 271..

zwanym dalej „Wykonawcą”

W wyniku wyboru oferty w przetargu nieograniczonym w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) Prawo zamówień publicznych została
zawarta umowa o następującej treści:

[przedmiot umowy]

Przedmiotem umowy jest równanie dróg gruntowych i tłuczniowych z doziarnianiem na terenie

Gminy Łomianki.

[postanowienia wstępne]

1. Wykonawca wykona wszystkie roboty w sposób zapewniający, że wykonany przedmiot

umowy będzie spełniał prawidłowo swoje przeznaczenie.

2. Roboty wykonywane będą sukcesywnie po wystawieniu przez Zamawiającego zleceń

częściowych zawartych w Załączniku nr 2.

3. Suma wartości robót nie może przekroczyć kwoty całkowitej brutto, zawartej w niniejszej

umowie.

[termin realizacji]

1. Termin obowiązywania umowy ustala się od dnia zawarcia umowy do dnia 17 grudnia 2021

roku lub do wyczerpania środków, przeznaczonych na realizacje przedmiotu umowy.

2. Roboty każdorazowo będą wykonywane na podstawie zleceń, określających zakres robót wg

cen jednostkowych zawartych w Załączniku nr 1.

3. Zakończenie robót cząstkowych nastąpi po podpisaniu przez Strony bezusterkowego Protokołu

Odbioru Robót stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszej umowy dla danego konkretnego

zlecenia.

4. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania terminów realizacji robót zgodnie z ustaleniami,

zawartymi w zleceniu.
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[nadzór robót, osoby odpowiedzialne]

1. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za realizację Umowy jest koordynator umowy

— Jakub Wójcik— tel. 22 888 98 32.

2. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację Umowy jest



3. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 i 2 powyżej wymaga pisemnego poinformowania drugiej

strony i nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.

4. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy będzie sprawował ze strony

Zamawiającego koordynator umowy, wymieniony w ust. 1, ze strony Wykonawcy właściciel

lub osoba przez Niego wyznaczona

[wynagrodzenie]

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, strony ustalają łączne wynagrodzenie w wysokości nie

przekraczającej kwoty brutto” zł (słownie” )„ podatek VAT 23 % w kwocie” zł

(słownie” )„ netto” zł (słownie”

1) Wynagrodzenie za roboty wykonane w roku 2020 nie przekroczy kwoty brutto:.. .(slownie:.)

2) Wynagrodzenie za roboty wykonane w roku 2021 nie przekroczy kwoty brutto:.. .(słownie:.)

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy

za prawidłowe oszacowanie wszelkich kosztów związanych z realizacją robót stanowiących

przedmiot umowy, a także przewidzenie innych czynników mających lub mogących mieć

wpływ na te koszty.

3. Wykonawca oświadcza, że w cenach jednostkowych w Załączniku nr 1 ujął ryzyko wzrostu

kosztów realizacji przedmiotu umowy,

4. Żadne nieoszacowanie, pominięcie, brak rozpoznania i doprecyzowania wskazanych
do wykonania prac nie może być podstawą do żądania zwiększenia wynagrodzenia określonego
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

5. Wynagrodzenie należne wedhig wyliczeń wynikających z obmiaru robót, obejmuje wszelkie
koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy, określonego w 51 Umowy, niezbędne do
poniesienia przez Wykonawcę i konieczne do realizacji Umowy, w tym w szczególności koszty
materiałów i sprzętu oraz zabezpieczenia terenu.

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie na podstawie prawidłowo
wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT, sporządzonych w oparciu o bezusterkowe
Protokoły Odbioru Robót (5 3 ust.3).
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[rozliczenie przedmiotu umowy]

1. Strony postanawiają, że rozliczenie przedmiotu umowy odbywać się będzie na podstawie

faktur VAT.

2. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez Strony bezusterkowy Protokół Odbioru

Robót, określonych w zleceniu, zawierający obmiar wykonanych robót oraz wyliczenie

wartości robót na podstawie cen jednostkowych, zawartych w Załączniku nil.

3. Wykonawca jest zobowiązany do umieszczenia na fakturze numeru niniejszej Umowy oraz

załączenia do faktury Protokołu Odbioru Robót.

4. Fakturę za wykonane i odebrane roboty na podstawie zleceń wystawianych przez

Zamawiającego w każdym miesiącu Wykonawca może skiadać do dnia 13 każdego miesiąca

następującego po miesiącu rozrachunkowym,

5. Ostatnią fakturę za roboty wykonane w 2020 roku, Wykonawca wystawi do dnia 18 grudnia

2020 r. natomiast ostatnią fakturę za roboty wykonane w 2021 roku, Wykonawca wystawi do

dnia 17 grudnia 2021 r.



6. Faktury, o których mowa w ust. 4 i 5, płatne będą przez Zamawiającego w ciągu 14 dni licząc
od daty jej doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi na konto Wykonawcy wskazane
na fakturze,

7. Fakturę należy wystawić na adres Zamawiającego: Gmina Łomianki ul. Warszawska 115,
05-092 Łomianki, NIP 118-17-68-394.

8. Za dzień zapłaty uznaje się obciążenie rachunku Zamawiającego poleceniem zapłaty.

9. Wynagrodzenie objęte fakturami, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafii zostanie

zapłacone z wykorzystaniem Mechanizmu Podzielonej Płatności, o którym mowa w art. 108a

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2018 r.,

poz. 2174 ze zm.), tj. na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie

oszczędnościowo — kredytowej Wykonawcy wskazany w fakturze, w ramach którego

został / zostanie aktywowany Rachunek VAT, przeznaczony do przyjmowania i dokonywania

płatności kwot należności wynikających z faktur z wykazaną kwotą podatku.

[podwykonawcy]

1. Strony ustalają, że Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy siłami własnymi.

2. W szczególnych okolicznościach może powierzyć wykonanie części zamówienia

Podwykonawcom po zgłoszeniu tego faktu Zlecającemu i uzyskaniu jego akceptacji.

3. Wykonywanie robót przy pomocy podwykonawców może odbywać się za aprobatą
Zamawiającego, na zasadach określonych w art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
Cywilny (Dz. U. z 2019 poz. 1145 ze zm.) w tym również stosownie do ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) i poniższych
zapisów.

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje
przy pomocy podwykonawców.

5. W przypadku podwykonawstwa, Zamawiający ureguluje należność Wykonawcy,
po udokumentowaniu przez Wykonawcę płatności dla podwykonawców (lub dalszym
podwykonawcom).

6. Wykonawca wystawi fakturę Zamawiającemu po dokonaniu zapłaty podwykonawcy.
7. Wykonawca (podwykonawca lub dalszy podwykonawca), zamierzający zawrzeć umowę

o podwykonawstwo, (której przedmiotem są roboty budowlane) jest obowiązany, w trakcie
realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy (w tym także
projektu jej zmiany) oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian.

8. Wykonawca (podwykonawca lub dalszy podwykonawca) przedmiotu umowy przedkiada
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia

jej zawarcia.
9. Zamawiający w terminie, maksymalnie, 30 dniowym (od otrzymania projektu umowy

o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany) zgłosi na piśmie zastrzeżenia do w/w projektów

umów o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany

lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane

i do jej zmian.
10.Nie zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo,

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym ust. 7, uważa

się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
11 .Nie zgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7, uważa się za akceptację



umowy przez Zamawiającego.
12.Wykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo (oraz ich zmian), której przedmiotem są dostawy
lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo,
o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów
o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, jako nie podlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie,
o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości
większej niż 50.000 zł.

13.Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przyshigującego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane
lub zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem
są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez
wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane
w terminie 30 dni.

14.Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

15.Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

[zatrudnienie pracowników J
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy

o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z
2019 r., poz. 1040 ze zm.) osób wykonujących czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

2. W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane
w ust. 1 czynności.

3. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości
10 % wynagrodzenia określonego w 5 ust. 1. Nie złożenie przez Wykonawcę
w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów
w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę
lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane w ust. I czynności.

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę
lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez

Państwową Inspekcję Pracy.

[materiały, maszyny, urządzenia]

Wszystkie materiały, maszyny, urządzenia i wyposażenie dostarcza Wykonawca.

2. Wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy muszą być fabrycznie nowe.



3. Materiały oraz urządzenia muszą odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w obowiązujących

przepisach, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz będą

posiadały wszystkie wymagane prawem dokumenty techniczne (atesty, deklaracje zgodności,

certyfikaty, itp.).

4. Na każde żądanie Zamawiającego (osoby odpowiedzialnej za realizację Umowy - koordynatora

umowy) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów całą

dokumentację techniczną wraz ze wszystkimi deklaracjami zgodności, atestami, certyfikatami,

krajowymi ocenami technicznymi.

1o

[zobowiązania Wykonawcy]

Wykonawca zobowiązany jest do:

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz
obowiązującymi przepisami w zakresie prawa budowlanego i prawa o drogach
publicznych,

2) realizacji robót terminowo,
3) wykonania robót wchodzących w skiad przedmiotu umowy z własnych materiałów

i przy użyciu sprzętu będącego w dyspozycji Wykonawcy w okresie trwania umowy,
4) wykonania w trakcie prowadzonych robót właściwych zabezpieczeń wynikających

z przepisów bhp i ppoż.,
5) utrzymania ogólnego porządku na placu budowy,
6) koordynowania wszystkich robót objętych niniejszą umową,
7) przestrzegania przepisów BHP oraz sprawowaniem nadzoru nad bezpieczeństwem pracy,
8) przestrzegania porządku i czystości wymaganych odpowiednimi przepisami.

2. Wykonawca oświadcza, że użyte przez niego materiały odpowiadają obowiązującym
wymaganiom technicznym, posiadają wymagane prawem: atesty, certyfikaty, deklaracje
zgodności, aprobaty techniczne i spełniają obowiązujące normy, są wolne od wad fizycznych
i prawnych,

3. Wykonawca oświadcza, że wszyscy pracownicy wykonujący przedmiot umowy posiadają
odpowiednie do zakresu umowy kwalifikacje zawodowe oraz wymagane doświadczenie.

4. Z chwilą przekazania Wykonawcy terenu robót przechodzi na niego pełna odpowiedzialność za:
1) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków, będących skutkiem prowadzonych robót

w toku wykonywania niniejszej umowy i dotyczących pracowników Wykonawcy, jak i osób
trzecich przebywających na terenie robót,

2) szkody powstałe w związku z prowadzonymi robotami, jak: zniszczenie materiałów, sprzętu
i innego mienia,

3) szkody związane ze zniszczeniem mienia osób trzecich, spowodowane zaniedbaniem
Wykonawcy.

5. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP oraz nadzoru
nad bezpieczeństwem pracy w szczególności:
1) posiadania przez pracowników ważnych szkoleń w dziedzinie BHP w tym szkoleń

stanowiskowych,
2) posiadania przez pracowników ważnych badań lekarskich, dopuszczających do pracy

na zajmowanym stanowisku,
3) okazywania Zamawiającemu ww. dokumentów na każde wezwanie.

6. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu robót
i przekazaniu go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór końcowy.



7. Wykonawca udziela rocznej gwarancji—na---roboty-wykonaixe na podstawie-zleceń--Zrdzień---1 /
rozpoczęcia biegu gwarancjistreny-przyjmują-dzień-po-podpisaniu-l”rotokołu-Gdbiont-Rcbót Ck f”Ju

8. Wykonawca zobowiązany jest posiadać co najmniej na okres realizacji niniejszej umowy,
umowę ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku Ą
z wykonywanymi robotami. 1)

[zobowiązania Zamawiającego]

Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) przystąpienie do odbioru robót będących przedmiotem umowy w terminie 4 dni roboczych

od daty otrzymania zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, przy czym
za termin wykonania robót należy przyjąć datę pisemnego zgłoszenia Wykonawcy o
wykonaniu robót objętych zakresem, uzgodnionym w zleceniu, poświadczone podpisaniem
bezusterkowego Protokołu Odbioru Robót w terminie do 4 dni od daty pisemnego
zgłoszenia.

2) zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
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[kary umowne]

Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w wysokości:
1) 0,2% całkowitej wartości wynagrodzenia brutto określonego w 5 5 ust. I z tytułu

niedotrzymania czasu przystąpienia do realizacji określonego w 5 13 ust. 2 niniejszej
umowy, liczony za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

2) 0,2% całkowitej wartości wynagrodzenia brutto określonego w 5 5 ust. 1 z tytułu
nieterminowego usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru lub w okresie gwarancji
lub rękojmi — za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od terminu określonego przez
Zamawiającego w protokole usterkowym,

3) 0,2% całkowitej wartości wynagrodzenia brutto umowy określonej w 5 5 ust. 1 z tytułu
nieuzasadnionego przestoju w prowadzonych robotach w okresie dłuższym
niż 5 dni roboczych, za każdy dzień przestoju.

2. W przypadku niezapłacenia kar umownych, o których mowa wyżej, w ciągu 14 dni od daty
otrzymania wezwania do dobrowolnej zapłaty, Zamawiający ma prawo ich potrącenia
z wynagrodzenia Wykonawcy.

3. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Wykonawca:
1) zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% całkowitej wartości wynagrodzenia

brutto umowy określonej w 5 5 ust. 1,
2) sporządzi na swój koszt, przy udziale Zamawiającego, protokół inwentaryzacji robót

w toku na dzień odstąpienia oraz zabezpieczy na swój koszt przerwane roboty w zakresie
wskazanym przez Zmawiającego,

3) pokryje różnicę między ceną wynikającą z niniejszej umowy a uzgodnioną z nowym
wykonawcą, w zakresie części inwestycji pozostałej do wykonania po odstąpieniu
od umowy, jak również pokryje inne szkody bezpośrednie i pośrednie jakie poniesie
Zamawiający w związku z odstąpieniem od umowy z przyczyn lezących po stronie
Wykonawcy.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych (art.471 kc), jeżeli poniesiona szkoda
przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.

5. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:



1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, Wykonawca nienależycie wykonuje
przedmiot umowy,

2) w razie gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie przedsiębiorstwa Wykonawcy,
3) w razie gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

6. Zamawiający jest również uprawniony do odstąpienia od umowy jeśli Wykonawca:
]) nie podjął obowiązków wynikających z niniejszej umowy w terminie 14 dni roboczych

od daty wprowadzenia na teren budowy,
2) przerwał wykonywanie robót, zaś przerwa trwa dłużej niż 14 dni kalendarzowych,
3) nie przystąpi do właściwego wykonywania robót w ciągu 7 dni roboczych od daty

powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego,
4) w razie postawienia firmy Wykonawcy w stan likwidacji lub upadłości z zastrzeżeniem

wstrzymania płatności przez Zamawiającego,
5) w razie dwukrotnego naliczania przez Zamawiającego kar umownych z jakiegokolwiek

tytułu, wskazanego w niniejszej umowie.
7. W razie odstąpienia od Umowy z jakiegok6lwiek powodu, Zamawiający jest obowiązany

do dokonania odbioru robót oraz zapłaty wynagrodzenia za wykonany zakres robót.
8. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. Umowa

ulega rozwiązaniu na skutek odstąpienia z upływem 7 dni kalendarzowych od daty złożenia
oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

9. Zamawiający może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy z przyczyn, o których mowa
w ust. 5 pkt. 2 i 3 oraz ust. 6 w terminie 30 dni od dnia, w którym dowiedział się o wystąpieniu
okoliczności uprawniających do odstąpienia.
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[gwarancja i czas reakcji]

1. Wykonawca udziela gwarancji przez okres miesięcy od daty podpisania częściowego
protokołu odbioru robót na wszystkie roboty wykonane w ramach zlecenia stanowiącego
załącznik nr 2 do umowy.

2. Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do realizacji zadania w czasie nie dłuższym niż
dni od daty przekazania przez Zamawiającego zlecenia stanowiącego załącznik nr 2

do umowy.

[zabezpieczenie należytego wykonania umowy]

1. Zabezpieczenie należytego wykonania niniejszej umowy stanowi 5% wynagrodzenia brutto,
określonego w @ 5 ust.1 niniejszej umowy i stanowi kwotę zł (słowniern

2. Zabezpieczenie zostało wniesione przez Wykonawcę w formie
3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania

umowy.
4. Zmianę formy zabezpieczenia w czasie trwania umowy można dokonać na podstawie pisemnego

powiadomienia z 7 dniowym wyprzedzeniem.
5. Zamawiający zwraca 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i

uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota, stanowiąca 30% kwoty
zabezpieczenia, zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i będzie
zwrócona w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady liczonego od daty końcowego protokołu
odbioru robót.
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[zmiany do umowy]

1. Na podstawie art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający przewiduje
możliwość dokonania zmian w umowie w formie aneksu.

2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w szczególności:
1) w przypadku wystąpienia okoliczności, niezależnych od Wykonawcy uniemożliwiających

wykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym powyżej (tj. niekorzystnych
warunków atmosferycznych lub wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego),

2) w przypadku zmiany specyfikacji technicznych Zamawiający może przedłużyć termin
wykonania przedmiotu umowy o czas niezbędny do jej wykonania,

3) w przypadku uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia
zaproponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla
Zamawiającego, w tym zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia zakresu
przedmiotu zamówienia,

4) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez
czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności
zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w
znacznych rozmiarach,

5) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie
są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,

6) w przypadku wystąpienia okoliczności zmian obowiązujących przepisów prawa
określających wysokość stawki podatku VAT mogą ulec zmianie stawki brutto
wynagrodzenia dla poszczególnych prac wskazanych w kosztorysie ofertowym, stawki netto
wynagrodzenia pozostają bez zmian.

7) w przypadku zmian przepisów prawa oraz wydanych do nich aktów wykonawczych
powiązanych z ustawą Pzp lub przepisami związanymi z przedmiotem zamówienia.

3. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji
dodatkowych robót budowlanych, pod warunkiem spełnienia przesłanek określonych w
powołanym powyżej artykule.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień niniejszej umowy zgodnie z
zapisami art. 144 ust.1 pkt 3)-6) ustawy Pzp.
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[postanowienia końcowe]

Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania umowy i obowiązuje przez okres do 17.12.2021

roku lub do wyczerpania środków z umowy.

2. Umowa może być wypowiedziana na piśmie przez każdą ze Stron ze skutkiem

natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia warunków Umowy, a w szczególności

nieterminowego wykonania zobowiązań z niej wynikających.

3. Wszelkie spory wynikające z Umowy lub powstające w związku z nią będą rozstrzygane przez

sąd powszechny rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

5. Wszelkie zmiany w Umowie wymagają zgodnej woli Stron wyrażonej w formie pisemnej

pod rygorem bezskuteczności, za wyjątkiem przypadków wskazanych w Umowie.

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy dwa dla

Zamawiającego.



ZAMAWIAJ4CY WYKONAWCA

Wykaz załęczników

Zaęcznik nr - Specyfikacja cenowa robót,

Załącznik nr 2 - Wzór zlecenia

Załącznik nr 3 - Protokół Odbioru Robót — Wzór.

Załącznik nr 4 - Zabezpieczenie należytego wykonaiia umowy
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(Załączmk nr 2)

ZLECENE CZĘŚCIOWE NR.
do umowy z dnia

Zamawiający:
Gmina Łomianki reprezentowana przez Małgorzatę Żebrowską-Piotrak — Burmistrza Łomianek
ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki
REGON: 013271826, NIP: 1181768394
tel.227686301, fax:227686302

Wykonawca:

Zgodnie z zapisami w/w umowy Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania niżej
wymienione roboty:

1. Zakres robót:

2. Termin realizacji



(Załącznik nr 3)

PROTOKÓŁ CZĘŚCIOWY ODBIORU ROBÓT

Nr zdnia

dotyczy umowy WIR z dnia

W odbiorze zadania uczestniczyli:

1. WYKONAWCA

2. ZAMWIAJACY: Gmina Łomianki z siedzibą w Łomiankach, ul. Warszawska 115.

1. Jakub Wójcik — Inspektor ds. drogowych - Wydział Inwestycji i Remontów

2

USTALENIA

I. Przedmiotem odbioru są roboty wykonanie na podstawie zlecenia nr z dnia r.

II. Stwierdzono wykonanie przedmiotu umowy zgodnie /niezgodnie/ ze zleceniem

Zamawiającego, wymienionym w punkcie nr I.

III. Przedmiot odbioru został wykonany zgodnie /niezgodnie/ z przepisami techniczno-

budowlanymi oraz obowiązującymi normami.

IV. Termin wykonania zadania, zgodnie ze zleceniem jak wyżej został dotrzymany.

V. Wyliczenie wartości robót, zgodnie ze specyfikacją cenową określoną w załączniku nr 1 do

umowy oraz obmiarem robót, dokonanym w dniu roku.

Zgodnie z przedstawionym zestawieniem wykonanych robót:

Wartość netto wykonanych robót — zł (słowniern

Wartość podatku VAT -

Wartość brutto wykonanych robót— zł (słownie

VI. Uwagi Wykonawcy:

VII .Uwagi Zamawiającego:

VIII. Załączniki do niniejszego protokołu:

1. Zestawienie wykonanych robót

2

Na tym protokól zakończono i podpisano.

1. WYKONAWCA:

2. ZAMAWIAJ4CY


