
 

        

                                                                                                                                                           

UMOWA NR  SK/1068/MB/12-W/2007 

 

zawarta w dniu 22.08.2007 r. pomiędzy: 

Gminą Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 

NIP 586-002-28-60, REGON 000598486 – zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, 

reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Pana Wojciecha Szczurka, w imieniu którego występują: 

1.  Bogusław Stasiak   -  wiceprezydent Miasta Gdyni  

2.  Roman Witowski – naczelnik  Wydziału Budynków Urzędu  Miasta   Gdyni 

z jednej strony,a: 

firmą  PROFI- PARKIET  Grzegorz Zemsta,  zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej nr OBG. 6414-1433/2007 z dn.07.05.2007  mającą  siedzibę  w Gdyni 81-232 ,  

ul. Komandorska  42/3  zwanym w dalszej treści„Wykonawcą”, o następującej treści: 

§ 1 

 1. Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik postępowania o zamówienie publiczne w trybie  

     przetargu nieograniczonego poniżej 5 278 000 euro – Zarządzenie  Nr 3114/07/M 

    Prezydenta Miasta Gdyni z dnia  07.08. 2007 r.   w sprawie zatwierdzenia  wyników  

    postępowania  o zamówienie publiczne w trybie przetargu   nieograniczonego poniżej 5 278 000  

    euro na roboty budowlane związane z „Wykonanie   remontu w budynku Zespołu Szkół  

    Ogólnokształcących Nr 3 w Gdyni, ul. Narcyzowa 6. 

 2. Umowa zawarta zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych               

      (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz.1163 z późniejszymi zmianami) nr wniosku  EZP 340/104/MB/07 

      z  dnia  22.06.2007 r. 

§ 2  

        1. Zamawiający powierza Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wykonania  

            zadania na „Wykonanie remontu w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Gdyni    

ul. Narcyzowa 6 zwanych w dalszej części niniejszej umowy „robotami budowlanymi” zgodnie 

z ofertą  Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do umowy i postanowieniami zawartymi w  

     SIWZ,  w następującym zakresie rzeczowym wynikającym z dokumentacji projektowej  

     obejmującym  WYMIANĘ  PARKIETU W SALI GIMNASTYCZNEJ SZKOŁY 

      -  rozebranie posadzki parkietowej z oderwaniem listew przypodłogowych, 

      - zerwanie warstwy izolacyjnej z papy, 

      - czyszczenie posadzki z kurzu, wiórów i gwoździ, 

      - ułożenie folii izolacyjnej gr. 0,25 mm, 

      - wymiana zużytych elementów podłogi – legarów i desek, 



      - ułożenie parkietu dębowego kl. I  - na własne pióro, gr. 22 mm, o wym.: dł. 40 cm,  

         szer. 6-7 cm, 

      - ułożenie listew przypodłogowych dębowych wentylowanych,   

      - cyklinowanie parkietu, 

      - lakierowanie parkietu i listew 3 – krotnie, lakierem  półmat do parkietów 

        o wysokiej odporności na ścieranie i zarysowania: 

      - gruntowanie parkietu lakierem podkładowym np. Kapon 

      - malowanie linii wydzielających boiska do piłki nożnej, piłki ręcznej, koszykówki  

        i  siatkówki 

      - wywiezienie gruzu i utylizacja– zerwana papa  i stare deszczułki. 

2.  Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i przekazania Zamawiającemu przedmiotu   

     zamówienia  określonego w punkcie 1 niniejszego paragrafu, wykonanego zgodnie z otrzymaną  

     dokumentacją   projektową oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a także do   

     usunięcia wad i  usterek, które wystąpią w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania wymaganych czynności związanych z 

przygotowaniem realizacji robót, w tym do przekazania placu budowy i dokumentacji 

projektowej, odebrania robót  oraz zapłaty wynagrodzenia, ustalonego według zasad określonych 

w niniejszej umowie. 

                                                                               § 3 

1.  Ustala się następujący termin zakończenia realizacji robót -  30  dni od daty zawarcia umowy. 

§ 4 

1. Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy w ciągu 2 dni od podpisania   

    umowy i  w dniu  przekazania placu budowy   wskaże  miejsce poboru wody i energii elektrycznej. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia placu budowy i rozpoczęcia robót w terminie 2 dni 

    od daty  przekazania placu budowy przez Zamawiającego.                                          

                                                                            § 5 

1. Nadzór nad realizacją robót z ramienia Zamawiającego sprawować będzie: 

    inspektor nadzoru robót bud.: Halina Golenia, upr. bud. 5578Gd/93, 

2. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami Ustawy  Prawo                     

    Budowlane z dn. 7 lipca  1994 r. (jednolity tekst Dz. U. Nr 207, poz.2016 z 2003 z późniejszymi  

     zmianami). 

                                                                        § 6 

1. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także        

    przestrzegać przepisy bhp i p.poż 

2. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować plac budowy własnym staraniem i na własny koszt,       

   zapewnić  ochronę mienia, warunki bhp i p.poż oraz utrzymać porządek na budowie. 



3.  Czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od 

przeszkód komunikacyjnych i utrudnień w funkcjonowaniu dojazdu do pozostałych budynków.   

4. Wykonawca ponosi  odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób 

     w obrębie przekazanego terenu budowy jak również za wszelkie szkody  powstałe w związku z   

     wykonywaniem umowy zarówno  na mieniu jak i na osobach. 

5. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za zabezpieczenie robót  od daty przekazania  terenu  

   budowy  oraz za stosowanie w trakcie ich realizacji wymogów i  przepisów o których mowa  

   w § 6 i § 8 pkt  1.   

§ 7 

    Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót oraz  od odpowiedzialności  

   cywilnej z tytułu szkód powstałych w związku z realizacją  umowy. 

§ 8 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z umową, dokumentacją  

   projektową, zasadami wiedzy technicznej, przepisami BHP i "Warunkami technicznymi wykonania i  

   odbioru robót"  

2 Wykonawca zobowiązany jest do stosowania materiałów dopuszczonych do odbioru i stosowania w  

   budownictwie zgodnie z wymogami Ustawy Prawa Budowlanego (art. 10). Materiały winny być w  

   pierwszym gatunku, posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z    

   kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach lub aprobatą techniczną. 

 Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiązany jest okazać w 

    stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub      

    certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wywozu wszelkich odpadów budowlanych /gruz, itp./.   

4. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace budowlane o uciążliwym hałasie po godzinie 14.00 

    lub w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym. 

 

                                                                            § 9 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z  § 2: 

    Strony ustalają,  ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy, niezależnie od rozmiaru      

    robót budowlanych i innych świadczeń oraz proponowanych przez Wykonawcę kosztów ich   

    realizacji w  kwocie : 

 netto: 92 925,18 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia pięć           

 18/100  złotych ), 

 brutto: 113 368,73 zł (słownie złotych:  sto trzynaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem  73/100 )  

2. Wynagrodzenie, ustalone w punkcie 1 niniejszego paragrafu obejmuje pełen zakres robót   

 objętych dokumentacją projektową  wraz z materiałami oraz wszelkie koszty poniesione w      

 związku z prawidłową realizacją przedmiotu umowy i czynnościami odbiorowymi ( np.znakowanie 



    terenu budowy ). 

  3. Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego mogą być wykonane jedynie prace niezbędne ze   

      względu na bezpieczeństwo i konieczność zapobieżenia awarii. 

4.Wynagrodzenie ryczałtowe zostanie pomniejszone o wartość elementów niewykonanych  

   niezależnie od przyczyn niewykonania przy zastosowaniu cen jednostkowych jak w kosztorysie 

   ofertowym 

§ 10 

      1. Niezależnie od obowiązków wymienionych w § 7, 8, Wykonawca przyjmuje na siebie   

          następujące obowiązki: 

   a) informowania Zamawiającego (inspektora nadzoru) o konieczności wykonania robót  

        dodatkowych i zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania, 

   b) informowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz odbioru  

        robót zanikających dokonując wpisu do wewnętrznego dziennika budowy; jeżeli Wykonawca  

       nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru, zobowiązany jest odkryć roboty lub  

       wykonać   otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu zgodnego  

       z  projektem.  

c) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przedmiarem robót oraz zasadami wiedzy technicznej  

    i  sztuki budowlanej, zawiadomienia Zamawiającego o ewentualnych trudnościach przed  

    rozpoczęciem robót. 

2.0 Wykonawca  ponosi pełną odpowiedzialność na zasadach ogólnych od protokolarnego przejęcia  

    placu budowy do chwili oddania obiektu za szkody wynikłe na tym terenie. 

§ 11 

Na roboty będące przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca  udziela  gwarancji  36  miesięcy. 

§ 12 

1. Podczas realizacji inwestycji Wykonawca w terminie do 5 dni zobowiązany jest do       

    ustosunkowania się do zgłoszonych przez inspektora nadzoru wad i usunięcia ich nieodpłatnie. 

2. Brak odpowiedzi Wykonawcy w terminie, o którym mowa w ust.1 uważa się za uwzględnienie  

    reklamacji . 

3. O wadach stwierdzonych w okresie gwarancji Zamawiający zobowiązany jest poinformować  

    Wykonawcę pisemnie. 

4. Wady i usterki ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca będzie usuwał nieodpłatnie w     

     terminie do 2 dni od daty zgłoszenia. 

5. Zlecenie usunięcia wad i usterek w okresie gwarancyjnym osobom trzecim nie wyłącza       

    możliwości dochodzenia kar umownych, o których mowa w § 15 niniejszej umowy. 

§ 13 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia gotowości do odbioru robót wg zakresu określonego 

w § 2 Umowy  i powiadomienia Zamawiającego. 



2. Zamawiający dokona odbioru robót w terminie 5 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę        

    do odbioru.   

3. Wykonawca ma prawo żądać przedłużenia terminu umownego, jeżeli niedotrzymanie     

    pierwotnego terminu umownego wynika:   

a)  z okoliczności, których nie można było przewidzieć, 

b)  z przyczyn zależnych od Zamawiającego. 

4. Zamawiający sporządza protokół odbioru końcowego. Protokół podpisują przedstawiciele            

    Wydziału Budynków Urzędu Miasta, Wykonawcy i inspektorzy nadzoru. 

5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują  

    następujące uprawnienia: 

   a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

   b)  jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

    -   jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,            

   Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie umowne za przedmiot odbioru do 10% 

    -   jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem ,Zamawiający   

    może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

6. Koszt usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego         

    terminu zakończenia robót. 

§ 14 

1. Rozliczenie robót  nastąpi  fakturą  końcową  na podstawie  protokołu odbioru końcowego  

    po  całkowitym   zakończeniu przedmiotu zamówienia i jego odbiorze bez zastrzeżeń. 

 2. W przypadku jeżeli  przedmiot umowy obejmować będzie realizację więcej niż jednej części 

zamówienia  rozliczenie każdej części  nastąpi oddzielnie. 

3. Podstawą do rozliczenia za poszczególne części wykonanych robót budowlanych, będzie protokół      

    odbioru technicznego stanu robót podpisany przez inspektorów nadzoru i kierownika budowy      

    ( przedstawiciela  Wydziału Budynków  Urzędu Miasta Gdyni  i  Wykonawcy). 

4. Faktury winny być wystawiona na Urząd Miasta Gdyni, Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54,  

      Numer   Identyfikacji Podatkowej  NIP  586-002-28-60.  

5. Należności będą regulowane z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy         

Bank Zachodni BZWBK  nr konta 43 10 90 11 02 0000 0001 02 21 16 24 . 

Wykonawca oświadcza że, jest podatnikiem podatku VAT. 

Wykonawca  posiada  REGON 19 00 13 506 oraz  Numer Identyfikacji Podatkowej   

NIP  958 10 07 326. 

Zamawiający  oświadcza , że jest podatnikiem podatku VAT . 

Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez podpisu osób upoważnionych  

ze swej strony. 

Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 21 dni licząc od daty jej złożenia wraz z 



dokumentami rozliczeniowymi.  

§ 15 

   1.  Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

  a) za opóźnienie w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w  wysokości 0,1%    

      wynagrodzenia ustalonego w umowie za przedmiot umowy § 9 pkt 1  za każdy dzień  

      opóżnienia  licząc od  następnego dnia po upływie terminu umownego. 

  b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji 

      i rękojmi za wady w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot  

      umowy  § 9 pkt 1   za  każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po dniu  

      wyznaczonym na usunięcie wad. 

  c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego karę  

      w  wysokości 5% wynagrodzenia umownego określonego w § 9 pkt. 1. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych, określonych w  punkcie 1 

niniejszego paragrafu  z należnego Wykonawcy wynagrodzenia . 

    Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: 

   - za opóźnienie w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za  

     każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być   

     rozpoczęty. 

3.  Postanowienia pkt-u 1 i 2 nie wyłączają prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach    

     ogólnych w przypadku, gdy kary niepokryją poniesionej szkody. 

                                                                      § 16 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

a)   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 przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia     

wiadomości o powyższych okolicznościach. Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia   

     należnego z tytułu wykonania części umowy. 

b)  gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich   

     pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 

c)  gdy Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 5 dni. 

d)  jeżeli stan zaawansowania robót w dniu wyznaczonym na termin odbioru końcowego zgodnie z      

     umową jest niezadowalający dla Zamawiającego. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, gdy: 

    -   Zamawiający  zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych         

        okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

   Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego      

  oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 



§ 17 

W przypadku odstąpienia od umowy  Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

a)   w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego   

      sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia. 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej  

      strony, z przyczyny której nastąpiło odstąpienie od umowy. 

§ 18 

1.  Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie,   

     pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie,   

     której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian    

     wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub     

     zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 

§ 19 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo 

zamówień publicznych z  dnia 29.01.2004r (Dz.U.z 2006 r., Nr 164, poz. 1163  z późniejszymi 

zmianami) Prawa Budowlanego oraz Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Postępowania Cywilnego 

§ 20 

Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy będzie rozpatrywał sąd właściwy dla siedziby  

Zamawiającego. 

                                                                             §  21 

Integralną część niniejszej  umowy stanowią załączniki: 

1. Oferta  Wykonawcy. 

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

§ 22 

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egz, dla 

Zmawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy. 

 

 

 

   ZAMAWIAJĄCY                                 WYKONAWCA                

 

 

 


