Załącznik nr 3 do Ogłoszenia

PROJEKT UMOWY
UMOWA NR __/U/2020
W dniu _______ r. w Urzędzie Miejskim w Łochowie pomiędzy:
Gminą Łochów, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów,
NIP 824-170-72-77, REGON 711582090, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM,
reprezentowaną przez: Roberta Mirosława Gołaszewskiego – Burmistrza Łochowa,
a: _________________________, zwanym/zwaną dalej WYKONAWCĄ,
reprezentowanym/reprezentowaną przez:
wspólnie zwanymi dalej STRONAMI,
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Budziska
i Baczki”, numer postępowania ZP.271.2.14.2020, wyłączonego ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)na podstawie art. 4 pkt 8, została zawarta umowa o następującej
treści zwana dalej „umową”:

§1
1. Przedmiotem umowy są roboty budowlane polegające na przebudowie dróg gminnych
w miejscowościach Budziska i Baczki.
2. Przedmiot umowy składa się z dwóch zadań:
1) Zadanie 1: Przebudowa drogi gminnej w Budziskach działka ewidencyjna nr 187, w ramach
Funduszu sołeckiego;
2) Zadanie 2: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baczki, w ramach budżetu Gminy
Łochów, w tym z Funduszu sołeckiego.
3. Zakres umowy w Zadaniu 1:
1) przebudowa odcinka drogi z kostki brukowej na podstawie załączonej dokumentacji, na działce
o numerze ewidencyjnym 187 (na wysokości nieruchomości od numeru 122 do 125);
2) rozwiązania projektowe:
a) długość: ___ mb*,
b) szerokość: 5 m,
c) konstrukcja drogi: kostka betonowa brukowa o grubości 8 cm w kolorze szarym,
d) podsypka cementowo-piaskowa 5 cm,
e) podbudowa z pospółki stabilizowanej cementem 20 cm,
f) podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 mm stabilizowana mechanicznie gr. 18 cm.
4. Zakres zamówienia w Zadaniu 2:
1) przebudowa odcinka drogi z kostki brukowej na podstawie załączonej dokumentacji,
na działce o numerze ewidencyjnym 1509;
2) rozwiązania projektowe:
a) długość: ___ mb*,
b) szerokość: 3 m,
c) konstrukcja drogi: kostka betonowa brukowa o grubości 8 cm w kolorze szarym,
d) podsypka cementowo-piaskowa 5 cm,
e) podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm,
f) warstwa odcinająca z piasku średniego 10 cm,
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g) urobek powstały ze zdjęcia humusu do wykorzystania na miejscu przy usypywaniu poboczy
o szerokości 75 cm.
*Treść §1ust. 3 pkt 2 lit. a oraz §1 ust. 4 pkt 2 lit. a stanowić będzie wynik działania arytmetycznego (ilorazu
przeznaczonych środków finansowych i ceny za 1mb podanej w ofercie Wykonawcy) oraz poczynionych ustaleń.

§2
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do dnia 31.08.2020 r.
§3
1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wszelkim uwarunkowaniami formalno-prawnymi
związanymi z realizacją niniejszej umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem niniejszej umowy uwzględnił wszelkie okoliczności
mogące mieć wpływ na należyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym na ustalenie wynagrodzenia
umownego, nadto oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi dokumentami oraz warunkami, które
są niezbędne i konieczne do wykonania przez niego niniejszej umowy bez konieczności uzupełnień
i ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów i w związku z tym nie
wnosi i nie będzie wnosił w przyszłości żadnych roszczeń.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne kwalifikacje, doświadczenie i sprzęt potrzebny
do wykonania przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się posługiwać przy realizacji umowy osobami
o odpowiednich kwalifikacjach i przeszkoleniach.
§4
1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:
1) współpraca z Wykonawcą w zakresie niezbędnym dla realizacji przedmiotu niniejszej umowy;
2) udostępnienie dokumentów i danych związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, będących
w posiadaniu Zamawiającego;
3) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;
4) zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1) zrealizowanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy z należytą starannością, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz na warunkach
ustalonych niniejszą umową, a także uzgodnionymi z Zamawiającym zmianami podjętymi
w trakcie realizacji prac;
2) należyte zabezpieczenie i oznakowanie miejsca prowadzonych prac;
3) zachowanie czystości i porządku w trakcie wykonywania prac oraz należyte uprzątnięcie terenu
po ich zakończeniu;
4) wywiezienie z terenu prowadzenia prac odpadów powstałych w związku z wykonywaniem
przedmiotu umowy;
5) zapewnienie na własny koszt i ryzyko niezbędnych materiałów, wyposażenia technicznego
i sprzętu do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w tym również ponoszenie kosztów
dostawy mediów na budowę;
6) ponoszenie odpowiedzialności za skutki i następstwa zdarzeń wynikłych wskutek nienależytego
wykonywania postanowień umowy;
7) naprawienie na swój koszt szkód powstałych w trakcie trwania robót lub mających związek
z prowadzonymi robotami;
8) stosowanie materiałów i urządzeń, posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania
w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną wykonanego przedmiotu umowy;
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9) przedstawienie na każde wezwanie Zamawiającego stosownych atestów i certyfikatów
na zastosowane materiały;
10) bieżące informowanie Zamawiającego o okolicznościach uniemożliwiających wykonanie
przedmiotu umowy w terminie.
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§5
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru robót.
Odbiór przedmiotu umowy dokonany zostanie z udziałem przedstawicieli Zamawiającego
i Wykonawcy.
Z czynności odbioru będzie sporządzony protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przez
Zamawiającego w przedmiocie odbioru.
W przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze, Wykonawca zobowiązuje się usunąć je na swój
koszt i ryzyko w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad jeżeli przyczyna ich powstania leżała po jego
stronie.
Za dzień faktycznego odbioru robót uznaje się dzień podpisania przez Strony protokołu odbioru
końcowego robót.
§6
Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy stanowi iloczyn ceny
jednostkowej za 1 mb wskazanej w ofercie Wykonawcy złożonej do zamówienia i długości odcinka
określonego w § 1 ust. 3 pkt 2 lit. a oraz w § 1 ust. 4 pkt 2 lit. a umowy i wynosi łącznie:
____________ zł brutto, (słownie: __________), w tym:
1) w Zadaniu 1: ________ zł brutto, (słownie: __________);
2) w Zadaniu 2: ________ zł brutto, (słownie: __________).
Powyższe wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty i składniki ponoszone w celu prawidłowego
zrealizowania przedmiotu umowy.
Należność wynikająca z § 6 ust. 1 umowy płatna będzie na podstawie faktury końcowej
(z podziałem na dwa zadania) w oparciu o obustronnie podpisany protokół odbioru końcowego.
Faktura będzie płatna przelewem na wskazany przez Wykonawcę na fakturze rachunek bankowy,
zgodny z wykazem prowadzonym przez Ministerstwo Finansów uregulowany w art. 96b ustawy
o podatku od towarów i usług, w terminie 30 dni od daty:
1) doręczenia Zamawiającemu oryginału prawidłowo wystawionej faktury, albo
2) przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania (adres PEF Zamawiającego: NIP 8241707277).
Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany na fakturze wystawionej
w związku z realizacją umowy jest numerem podanym do Urzędu Skarbowego i jest właściwym dla
dokonania rozliczeń na zasadach podzielnej płatności (split payment), zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
Dane do wystawienia faktury:
Nabywca: Gmina Łochów, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów, NIP 824-170-72-77,
Odbiorca: Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów.
Niedopuszczalne jest dokonywanie przelewu (cesji) wierzytelności przysługujących Wykonawcy
z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego.
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§7
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres
12 miesięcy od dnia obustronnie podpisanego protokołu odbioru.
Gwarancja udzielona przez Wykonawcę obejmuje całość przedmiotu umowy, w szczególności
dotyczy jakości wykonanych prac oraz użytych materiałów.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do bezpłatnego usunięcia wad
w terminie wyznaczonym przez Zmawiającego, jeżeli pojawiły się one z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy tj. w związku z wadliwym wykonaniem prac, a także w przypadku użycia
wadliwego materiału.
Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wówczas
Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym
w § 7 ust. 2 umowy, jeżeli reklamował wady przed upływem tego terminu.
Zgłoszenie wad dokonywane będzie przez Zamawiającego pisemnie lub drogą elektroniczną.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne wykonanego
przedmiotu umowy, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
§8
Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu w następujących przypadkach:
1) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy
w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 umowy;
2) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego
w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego
w § 2 umowy;
3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze prac lub ujawnionych w okresie
gwarancji w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień
opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,
Każdej ze Stron przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
przewyższającego kary umowne.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z faktury
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
W przypadku niewystawienia faktury lub w przypadku wystawienia faktury na kwotę niższą niż
naliczona kara umowna, co uniemożliwi potrącenie kary zgodnie z zapisem § 8 ust. 3 umowy,
Wykonawca zostanie wezwany do wpłacenia naliczonej kary umownej na konto bankowe
Zamawiającego.
Uiszczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z realizacji obowiązków wynikających
z niniejszej umowy.

§9
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną
w drodze aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
§ 10
1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności, gdy:
a) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie
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i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego
wykonywania umowy w wyznaczonym terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego;
b) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od
umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach. W takiej sytuacji Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu faktycznie wykonanej części umowy;
c) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub
jego znacznej części,
d) Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzanej
w celu przekształcenia;
2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności w przypadku jeśli
z powodu zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności Zamawiający nie będzie mógł
spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
2. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z umownego prawa odstąpienia w terminie 30 dni od
dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy.
3. Odstąpienie od umowy będzie dokonane w formie pisemnej z podaniem przyczyn odstąpienia
i wskazaniem terminu odstąpienia od umowy.
§ 11
1. Koordynatorem Zamawiającego w zakresie wykonywania obowiązków umownych jest
___________________, tel. ____________________, e-mail: ________________
2. Koordynatorem Wykonawcy w zakresie wykonywania obowiązków umownych jest
___________________, tel. ____________________, e-mail: ________________
§ 12
1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności
przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu
art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1429), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.
2. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnianie w trybie ustawy, o której mowa w § 9 ust. 1 umowy,
zawartych w niniejszej umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym imię
i nazwisko, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej również w zakresie firmy.
§ 13
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw.
2. Właściwym do rozpatrzenia sporu jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla każdej ze Stron.
§ 14
Załącznikami do niniejszej umowy stanowiącymi jej integralną część są:
1) Ogłoszenie o zamówieniu;
2) Dokumentacja techniczna;
3) Oferta Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY:
WYKONAWCA:
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