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Aneks nr 4
do umowy Nr 8/2018 z dnia 12 września 2018 r.

zawarty dnia 21 lipca 2020 r.

pomiędzy:
Gminą Praszka, z siedzibą w Praszce, Plac Grunwaldzki 13, NIP: 576 1487260, REGON:
151398592 reprezentowaną przez:
Jarosława Tkaczyńskiego - Burmistrza Praszki
zwanym dalej Zamawiającym,
a:
MTM Budownictwo Sp. z 0.0. NIP: 7343484863, REGON: 121482873, Numer KRS: 0000381088
z siedzibą w: 33-100 Tarnów ul. Koszycka 21 reprezentowanym przez:
Michała Zydronia - Prezesa Zarządu
zwanym dalej Wykonawcą,

Na podstawie alt. 144 ust. I pkt 2) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 - tekst jednolity) został zawarty aneks o następującej treści:

§1
W związku z wystąpieniem przesłanek określonych w § 12 ust. 2 pkt. c i d umowy nr 8/2018
z dnia 12.09.2018 r. na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i przebudowa pływalni
krytej w Praszce", tj.

a) Z powodu siły wyższej, której wystąpienie zostało potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru izostało zaakceptowane przez Zamawiającego,

b) zlecenia wykonania robót zamiennych lub dodatkowych koniecznych do realizacji
podstawowego zakresu robót określonych w kosztorysie ofertowym,

wprowadza się zmiany jak w treści niniejszego aneksu:

I) § 3 ust. l otrzymuje brzmienie:
,,1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do 07.09.2020 r."

2) § 4 ust. l otrzymuje brzmienie:
,,1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe
wynoszące:
Kwota netto: 12150196,60 zł
(słownie: dwanaście milionów sto pięćdziesiąt tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć i 60/1 00 zł)
Podatek VAT 23 % w kwocie: 2 794 545,22 zł
(słownie: dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści pięć
i 22/100 zł)
Cena wykonania całego zamówienia brutto: 14944741,82 zł
(słownie: czternaście milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące siedemset czterdzieści jeden
i 82/ 100 zł)."

3) § 11 ust. I otrzymuje brzmienie:
,,1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości stanowiącej 5%
ceny brutto niniejszej umowy tj. 747237,09 zł w formie gwarancji ubezpieczeniowej należytego
wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek NR 32GG05/0 162/18/00 15 wraz z aneksem nr
32GG05/0 162/18/00 15/ A03 wystawionej przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczell Spółka
Akcyjna Vienna Insurance Group.



Strony postanawiają, że 70% zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciągu 30 dni po
odbiorze końcowym przedmiotu umowy, natomiast 30% należnego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy co stanowi kwotę 224 171,13 zł pozostanie w dyspozycji Zamawiającego, jako
zabezpieczenie z tytułu rękojmi za wady wykonanych robót i zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po
upływie okresu rękojmi za wady.

§2
Pozostałe postanowienia umowy strony pozostają bez zmian.

§3
Aneks wchodzi w życie z dniem zawarcia i stanowi integralną część umowy.

§4
Aneks został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
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