
 

 

U M O W A   Nr  SK/1290/MB/23-W/2007 
 

 

zawarta w dniu 15.10.2007 r pomiędzy Gminą Gdynia, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta 

Gdyni Pana Wojciecha Szczurka , z upoważnienia którego działają :  
 

1. Wiceprezydent Miasta Gdyni – Bogusław Stasiak 

2. Naczelnik Wydziału Budynków– Roman Witowski 
  
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, z jednej strony,  

 

a firmą „MAKO” Sp. z o.o. 

mającą swą siedzibę w Gdyni: 81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 2, KRS 0000110416, NIP – 586-

00-23-842,  REGON 190294600,  reprezentowaną przez  p. Tomasza Koźlińskiego 
zwaną dalej WYKONAWCĄ, z drugiej strony, o następującej treści :  

 

§1 
 

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni Nr 

3703/07/V/M z dnia 9 października 2007 roku w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania w 

trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14 000 EURO a poniżej 5 280 000 EURO na 

udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zadania: ,, Przebudowa pomieszczeń i 

instalacji wewnętrznych baru mlecznego w pawilonie usługowym przy ul. Morskiej 97 w 

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

(Dz.U. z 2004r Nr 19, poz.177 z późniejszymi zmianami). Nr EZP 340/147/MB/07 z dnia 

08.09.2007r. 

§2 
 

1. Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ZAMAWIAJĄCY 

powierza WYKONAWCY, a WYKONAWCA przyjmuje na siebie obowiązek wykonania robót 

budowlanych na zadaniu ,, Przebudowa pomieszczeń i instalacji wewnętrznych baru mlecznego w 

pawilonie usługowym przy ul. Morskiej 97 w Gdyni”, zwanych w dalszej części niniejszej umowy 

robotami, w następującym zakresie rzeczowym, wynikającym z dokumentacji projektowej, oraz 

wykonanie innych świadczeń zgodnie z postanowieniami SIWZ:  

               I. Roboty budowlane 

Roboty rozbiórkowe w piwnicy: 

- rozebrać ścianki działowe gr. l/2 cegły,    

                   -   wykuć z muru ościeżnice drzwiowe, 

-   wykuć z muru stolarkę okienną, 
- skuć posadzki betonowe gr. 10 cm, 

- skuć betonowy blok w magazynie, 

- skuć tynki wewnętrzne ze ścian, 

- wykuć w murze otwór drzwiowy, 

- wykucie muru i montaż nadproży stalowych, 

- wykuć kraty stalowe zaokienne, 

- skuć tynki na ścianie schodów zewn., 

- wywóz gruzu, 

- utylizacja gruzu, 
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Roboty remontowe wykończeniowe piwnica: 

                     

                    - wymurować ścianki działowe grubości 1/2 cegły, 

-   podkład betonowy pod posadzkę gr. 5 cm- beton B- 15, 

-  izolacja dyspersyjna masą  asfaltowo — kauczukową - IZOHAN Izobud WM (4kg/m c/4mm), 

- izolacja styropianem FS 15, gr. 3 cm, 

-   izolacja podposadzkowa z folii PE w piwnicy, gr 0,2 mm, 

- warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej gr. 3 cm, 

- posadzka z płytek gresowych 30x30, gat I, klasa ścieralności 5, 

- cokoliki zaokrąglone (patrz tabela w opisie), 

- cokoliki wys.10 cm, 

-   naprawa stopni schodów wewnętrznych i płyt podestowych, 

-   okładziny schodów wewn. płytkami gresowymi. ryglowanymi,  

antypoślizgowymi wraz z cokolikami, 

-   okładzina stropu płytami GKF gr.12mm, wodoodpornymi, na konstrukcji metalowej na 

wieszakach systemowych, 

-   tynkowanie ścian włącznie z klatką schodową, 

-   ułożenie glazury 20x25 do 2 m wys, gat I, plus listewki narożnikowe, 

-   malowanie sufitów i ścian ponad glazurą farbami emulsyjnymi 

-   montaż okien PCV wraz z moskitierami w ramach systemowych, k=lrl, 

-   montaż świetlika PCV 60x100 m, 

 -  montaż parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej, 

- montaż ościeżnic i drzwi  stalowyh zewn. z zamkiem Gerda, 

- montaż ościeżnic i drzwi płytowych pełnych z zamkiem Yale, 

-  skrzydła pełne z otworami wentylacyjnymi okrągłymi -6 szt, 

                   -  skrzydła z szybką i nawiewem -1 szt,  

                   -  montaż kratek wentylacyjnych,  

                   -  montaż krat zaokiennych stalowych, 

                     -  uzupełnienie tynków cementowych ścianek świetlików przyokiennych i naprawa dna 

świetlików, 

- obudowa, rur płytami GKF na ruszcie metalowym 50 mm,  

 

Prace związane z dźwigiem towarowym 

 

-   wykop ręczny głębokości 70 cm, 

                  -  chudy beton B-10, 10 cm na gruncie, 

                    -   płyta betonowa B-20 , zbrojona, 

                     -   ściana z bloczków betonowych gr.18 cm od poziomu  

   płyty do poziomu posadzki parteru, 

                   -   zasypanie wykopu, 

                   -   montaż nadproża 2 x [120, 

                    -   wykucie otworu w stropie 100x100 cm, 

                   -   konstrukcja wsporcza stropu, 

                    -    obudowa windy płytami ognioodpornymi, 

                    -   malowanie płyt ognioodpornych farbą  olejną do 2m i 

emulsyjna powyżej , 

- montaż windy,   

 

Schody zewnętrzne 

 

-   skucie tynków ściany osłonowej,  

 -   nowe tynki zewn. kat III , 
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-   naprawa stopni schodów, 

- okładzina schodów gresem,  ryflowanym,  antyposłizgowym, mrozoodpornym,  gat I ,  

                      -   tynki zewnętrzne, wokół drzwi, 

-   montaż zadaszenia schodów o wymiarach 350xl50 cm, konstrukcja  

   stalowa pokryta połiwęglanem, na słupkach stalowych, 

         Roboty rozbiórkowe w parterze: 
 

- rozebrać ścianki działowe gr.  l/2 cegły, 

- rozebrać ścianki działowe gr.  1/4  cegły, 

- wyburzyć wannę murowaną, 
- rozebrać świetlik w zmywalni, 

- wykuć ościeżnice drzwi z muru, 

- wykuć stolarkę okienną z muru na zapleczu, 

- wykuć podokienniki, 

- wykuć otwór okna podawczego w zmywalni, 

- rozebrać obudowy ścienne w sali konsumpcyjnej, 

- rozebrać drewnianą ściankę kuchnia/sala, 

      -  zdemontować stalowe barierki w sałi konsumpcyjnej, 

      - zerwać posadzki z PCV, 

      - skuć posadzki z terakoty i gresu, 

      -  zerwać panele podłogowe, 

      - zerwać posadzki cementowe ze stropu, 

      - skuć glazurę, 
      - skuć tynki z sufitu i ścian, 

      - wykucie otworów w ścianach pod podciągi stalowe i słupy, 

          - wy wóz gruzu, 

 

     Roboty remontowe wykończeniowe parter: 
 

- wykonać ścianki działowe gr.½ i ¼ cegły, 

- pokład betonowy gr. 5 cm, 

- izolacja podposadzkowa folią PE gr. 0,2 mm, 

- warstwa wyrównawcza cementowa gr. 4 cm, 

- posadzka z płytek gresowych 30x30 gat I, klasa ścieralności 5, 

- cokoliki zaokrąglone ( wg tabeli w opisie), 

- cokoliki wys. 10 cm ( wg tabeli w opisie ), 

- ułożenie paneli odłogowych z listwami ściennymi, 

- naprawa stopni wewn., 

                - okładziny stopni wewn. płytkami gresowymi, ryfłowanymi, antypoślłzgowymi, 

wraz z cokolikami, gat I, klasa ścieralności 5, 

-   zamurowanie części otworów okiennych,  

-   tynkowanie ścian i sufitów, 

-   ułożenie glazury 20x25 cm do 2 m wys, gat I + listewki narożnikowe, 

                 -   malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi, 

-   malowanie ścian sali i  magazynu farbą olejną półmat, 

-   parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej, powlekanej, 

-   obudowa rur płytami ognioodpornymi na ruszcie metalowym 50mm, 

-   ścianka działowa z płyt wodoognioodpornych na 

ruszcie metalowym (oddzielenie wydawki), 

                   -   montaż kratek wentylacyjnych, 
                 -   montaż drzwi stalowych zewn. z zamkiem Gerda, 

-   montaż drzwi płytowych pełnych z zamkiem Yale, 

  skrzydła pełne z otworami wentylacyjnymi okrągłymi —10 szt  
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                  -   montaż okien PCV wraz z moskitierami w ramach systemowych, 

 -   montaż okien podawczych, 

                   -   montaż parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej, powlekanej, 

                  -   tynki zewnętrzne ościeży drzwi i okien,  

                   -   montaż krat zaokiennych stalowych stałych, 

           

             II. Instalacja wentylacji 

 

          Roboty, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji   

wentylacji przystosowujące ją do nowych wymagań związanych z przebudową pomieszczeń: 
         

          -  roboty demontażowe istniejących przewodów  wentylacji związane z likwidacją istniejących 

pomieszczeń, 
          -    roboty demontażowe istniejących wentylatorów wyciągowych przewidzianych do wymiany, 

          -    montaż nowych przewodów, 

          -    montaż nowych ogrzewaczy wentylacyjnych, 

          -    montaż nowej centrali nawiewnej, 

          -    montaż wentylatorów dachowych, 

          -    montaż wentylatorów osiowych kanałowych, 

          -    montaż klimatyzatora, 

          -    montaż witryn powietrznych, 
 

Wentylacja wyciągowa 
 

              Zaprojektowane są następujące ciągi wyciągowe powietrza z pomieszczeń: 
   - wyciąg z sali konsumpcyjnej, 

   - wyciąg spod okapu sali konsumpcyjnej, 

   - wyciąg spod okapu kuchni 

   - wyciąg z magazynów i przygotowalni 

  w części piwnicznej: 

   - wyciąg z pomieszczeń sanitarnych 

   - wyciąg z przygotowalni warzyw i obróbki jaj 
 

   Wentylacja nawiewna 

 

   Zaprojektowane są dwa osobne ciągi instalacji nawiewnej: 

               - jeden ciąg nawiewu na salę konsumpcyjną, realizowany poprzez czerpnię ścienne i ogrzewacze 

wentylacyjne OW-SW-LL 2 szt i ogrzewacz wentylacyjny OW-SW_PP jedna sztuka, 

               - drugi ciąg nawiewu do kuchni i zaplecza realizowany poprzez czerpnię ścienną i centralę 
nawiewną typu CV-P1-L/DHWD/7-7 produkcji VTS Clima. 

  
               Automatyka 
 

               Centrale wentylacyjne i aparaty grzewczo wentylacyjne należy zasilić czynnikiem grzewczym z 

węzła wymiennikowego. Centrale należy wyposażyć w urządzenia do diagnostyki stanu 

zanieczyszczenia filtra, sygnalizację pracy wentylatora, siłownik przepustnicy na ssaniu ze 

sprężyną zwrotną, zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe nagrzewnicy oraz układy sterowania 

mocą nagrzewnicy. 

        III.  Instalacja gazu 
 

Budowa instalacji gazowej polega na doprowadzeniu do pomieszczeń lokalu nowego przewodu 

zasilającego urządzenia w gaz. Przewodem tym doprowadzony będzie gaz służący do przygotowania 

posiłków. Średnica tego przewodu wynosić musi Ф 42,4x3,2 mm. Doprowadzenie zostanie 

wykonane od istniejącego gazomierza zlokalizowanego na zewnętrznej ścianie budynku. Przewód 

należy rozprowadzić do wszystkich urządzeń wymagających zasilania gazem. 
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Nie przewiduje się zwiększenia ilości odbiorników gazu. Do wykorzystania pozostają istniejące 

urządzenia: 

    - trzony kuchenne - 2 szt 

    - taboret  - 1 szt 

    - kuchenka gazowa - 1 szt 

                                         ( 4 palnikowa ) 

Jako armaturę odcinającą zastosować zawory kulowe do gazu. 

 

 

IV.  Ciepło technologiczne 
 
Zakres robót obejmuje roboty związane z doprowadzeniem ciepła do urządzeń wentylacyjnych. Z 

istniejących rozdzielaczy w węźle należy wyprowadzić dwa przewody zasilania i powrotu DN 32 

mm zasilające urządzenia wentylacji. Na przewodzie zasilania zamontować zawór odcinający 

kulowy, a na przewodzie powrotu zawór regulacyjno – odcinający MSV-1 Produkcji Danfoss. 

Czynnik grzewczy przewodami stalowymi doprowadzony zostanie do poszczególnych odbiorników. 

Medium grzewczym zasilającym urządzenia wentylacji będzie woda o parametrach 85/60°C 

zmiennych liniowo w zależności od temperatury powietrza atmosferycznego 

 

V.  Instalacje elektryczne 
 

Zasilanie instalacji zewnętrzną linią kablową poprzez część licznikową, gdzie będzie zainstalowany 

pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej. Z tej części wyprowadzony będzie przycisk sterujący 

pełniący funkcję przycisku głównego wyłącznika prądu. Zainstalowany będzie przy głównym 

wejściu do budynku. 

Osprzęt instalacyjny ( rozmieszczenie wg projektu instalacji elektrycznej ) 
Zainstalowany osprzęt instalacyjny powinien odpowiadać następującym warunkom technicznym: 

a/ w pomieszczeniach socjalnych i produkcyjnych: 

- stopień ochrony IP44, 

- bryzgoszczelny, 

- In – gniazdek wtyczkowych 1-f 10/16A 

b/ w pomieszczeniu kierownika kuchni: 

- stopień ochrony IP20, 

- In - gniazdek wtyczkowych 1-f 10/16A 

Oprawy oświetleniowe ( rozmieszczenie wg projektu instalacji elektrycznej ) 
Zainstalowany osprzęt oświetleniowy powinien odpowiadać następującym warunkom technicznym: 

a/ w pomieszczeniach produkcyjnych: 

- stopień ochrony IP44, 

- bryzgoszczelny, 

- z kloszem, 

b/ w pomieszczeniach socjalnych: 

- stopień ochrony IP44, 

- bryzgoszczelny, 

c/ w pomieszczeniu kierownika baru i sali konsumpcyjnej: 

 - stopień ochrony IP20, 

Wszystkie zastosowane oprawy  powinny być II klasy ochronności. 
 

Kable i przewody ( rozmieszczenie wg projektu instalacji elektrycznej ) 
 

W barze należy zastosować przewody instalacyjne typu YDY(p) o U, min. 750V. Instalację należy  

wykonać  jako  podtynkową  w  rurkach instalacyjnych z tworzywa sztucznego  RSV ( zalecane) lub 

bezpośrednio pod tynkiem oraz na drabinkach kablowych.    
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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 wszystkich wad i usterek, które wystąpią w okresie udzielonej przez 

WYKONAWCĘ  gwarancji.  

 

3. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do dokonania wymaganych czynności, związanych z  

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

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

w niniejszej umowie.  

 

§3 
 

1. Ustala się następujący termin realizacji robót 83 dni od daty zawarcia umowy. 
 

2. Szczegółowy harmonogram realizacji robót i fakturowania stanowi załącznik nr 1. 
 

3. W terminie 1 dnia kalendarzowego od daty zawarcia niniejszej umowy WYKONAWCA 

dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU dokumenty, wymagane do zawiadomienia właściwego organu w 

trybie określonym w art. 41 ustawy Prawo budowlane.  

3. Przed rozpoczęciem realizacji robót WYKONAWCA uzyska stosowne pozwolenia w zakresie 

gospodarki odpadami, wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 

62 poz. 628 z późniejszymi zmianami) - pozwolenie na transport, wytwarzanie, zbiórkę, odzysk i 

unieszkodliwianie.  

4. WYKONAWCA sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 

poz. 1126), w którym należy uwzględnić zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi dla 

wszystkich robót objętych Projektem. 

  

§4 
 

1. Ustala się termin protokolarnego przekazania placu budowy na 1 dzień od daty zawarcia 

umowy. 

2. ZAMAWIAJĄCY przygotuje i przekaże WYKONAWCY 1 komplet dokumentacji projektowej  

w siedzibie Zamawiającego w dniu zawarcia niniejszej umowy. 

  

§5 
 

WYKONAWCA oświadcza, iż zapoznał się z warunkami realizacji robót, sprawdził dokumentację 
projektową oraz nie wnosi do niej zastrzeżeń i uwag.  

 

§6 
 

1. W imieniu ZAMAWIAJĄCEGO nadzór inwestorski nad realizacją przedmiotu niniejszej 

umowy sprawować będą: 
   - nadzór nad robotami budowlanymi – mgr inż. Magdalena Ostap – upr. nr 4639/Gd/90 

   - nadzór nad instalacjami sanitarnymi – mgr inż. Małgorzata Formela - upr. nr  4766/Gd/91  

   - nadzór nad instalacjami elektrycznymi – tech. Zbigniew Dwornikowski – upr. nr 4158/Gd/89 

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

budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( jednolity tekst Dz.U. Nr 207, poz. 2 z późniejszymi zmianami). 
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3. Kierownikiem budowy ze strony WYKONAWCY będzie: mgr inż. Krzysztof Baczewski – 

upr. nr 34/Gd/01. 
 

§7 
 

1. WYKONAWCA zobowiązany jest do wykonania robót, stanowiących przedmiot umowy,  

zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przepisami 

prawa budowlanego i obowiązującymi w tym zakresie normami technicznymi, przepisami BHP 

oraz o ochronie p.poż.  
2. WYKONAWCA zobowiązany jest do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych 

zgodnych z wymogami określonymi w dokumentacji projektowej, wprowadzonych do obrotu 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materiały powinny być w I 

gatunku (najwyższej jakości), a zamontowane urządzenia wyprodukowane w roku wbudowania, o 

udokumentowanym pochodzeniu.  

3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzanie zmian w stosunku do 

dokumentacji projektowej za zgodą ZAMAWIAJĄCEGO.  

4. Na wniosek WYKONAWCY i za zgodą ZAMAWIAJĄCEGO mogą być dokonywane zmiany 

technologii wykonania robót. W tym przypadku WYKONAWCA zobowiązany jest do 

przedstawienia projektu zamiennego, zawierającego opis proponowanych zmian, rysunki i wycenę 
kosztów. Projekt taki wymaga akceptacji ZAMAWIAJĄCEGO.  

5. WYKONAWCA w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia ryczałtowego  

zorganizuje plac budowy własnym staraniem i zapewni ochronę mienia, warunki BHP i p.poż. 
oraz utrzymywać będzie porządek na budowie. Ewentualne szkody wyrządzone, WYKONAWCA 

usunie w trybie pilnym na własny koszt, a po zakończeniu realizacji robót doprowadzi plac 

budowy do stanu zgodnego z przeznaczeniem. Plac budowy powinien być czysty i 

uporządkowany, bez odpadów zbędnych do prowadzenia robót.  

6. Ewentualne szkody wyrządzone na terenach sąsiednich WYKONAWCA usunie w trybie 

pilnym na własny koszt.  

7. WYKONAWCA w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia ryczałtowego 

wykona własnym staraniem zasilanie placu budowy w energię elektryczną i wodę, na warunkach 

uzgodnionych z gestorami tych mediów.  

8. WYKONAWCA zabezpieczy budowę przed możliwością poniesienia szkody, spowodowanej 

przez działania osób trzecich, a w przypadku jej wystąpienia zobowiązany będzie do naprawienia 

szkody i jej ewentualnych skutków.  

WYKONAWCA zapewni, w imieniu Swoim i ZAMAWIAJĄCEGO, na okres od daty 

rozpoczęcia do daty odbioru końcowego zadania lub do czasu usunięcia wad, stwierdzonych w 

trakcie odbioru końcowego – w zależności od tego, który później się kończy -polisy 

ubezpieczeniowe, obejmujące :  

-  ubezpieczenie od zniszczenia wszelkiej własności prywatnej, spowodowanej działaniem lub  

niedopatrzeniem WYKONAWCY  

 - ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa, spowodowany działaniem lub niedopatrzeniem 

WYKONAWCY w odniesieniu do osób upoważnionych do przebywania na placu budowy i osób 

trzecich, które nie są upoważnione do przebywania na placu budowy  

- ubezpieczenie od zniszczeń robót, objętych niniejszą umową, materiałów i sprzętu oraz innego 

mienia podczas budowy.  

Polisy powinny być przedstawione przez WYKONAWCĘ do wglądu ZAMAWIAJĄCEMU. 

Jeżeli WYKONAWCA nie przedstawi badanej polisy i dokumentów ubezpieczeniowych,  

ZAMAWIAJĄCY może zawrzeć umowę ubezpieczeniową, opłacając składki ubezpieczeniowe z 

kwot należnych WYKONAWCY.  
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9. WYKONAWCA zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń uzbrojenia podziemnego terenu 

(urządzenia takie jak sieci wod.-kan., gazowe, c.o., kable energetyczne, telefoniczne i inne), 

znajdującego się na terenie budowy, zarówno uwidocznionego jak i nie uwidocznionego na 

przekazanych przez ZAMAWIAJĄCEGO planach uzbrojenia podziemnego terenu, w ramach 

ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego. WYKONAWCA zobowiązany jest bezzwłocznie 

zawiadomić ZAMAWIAJĄCEGO o ewentualnym fakcie ich uszkodzenia.  

10. WYKONAWCA zobowiązany jest do przebudowy kolidującego z robotami istniejącego 

uzbrojenia podziemnego terenu, zarówno uwidocznionego jak i nie uwidocznionego na 

przekazanych przez ZAMAWIAJĄCEGO planach uzbrojenia podziemnego terenu w ramach 

ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego.  

11. WYKONAWCA w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego zobowiązany jest do :  

- prowadzenia realizacji robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo budynku i urządzeń oraz 

właściwe warunki eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy, w 

tym także dróg dojazdowych zlokalizowanych w tym rejonie  

- prowadzenia realizacji robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób zamieszkujących i 

przebywających w terenie oraz ochronę mienia.  

12. WYKONAWCA zobowiązany jest pisemnie zgłosić ZAMAWIAJĄCEMU roboty ulegające 

zakryciu lub zanikające oraz próby i odbiory techniczne do dokonania odbioru i ponieść wszelkie 

koszty z tym związane. 

13. WYKONAWCA zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia ZAMAWIAJĄCEGO 

wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami umowy.  

14. WYKONAWCA zobowiązany jest do zapewnienia ZAMAWIAJĄCEMU i wszystkim 

osobom upoważnionym przez nich, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do 

placu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane.  

15. WYKONAWCA zobowiązany jest do zgłoszenia zakończenia realizacji przedmiotu 

zamówienia oraz do zgłoszenia gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia poprzez dokonanie 

wpisów do dziennika budowy przez kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 Ustawy Prawo 

budowlane oraz do pisemnego powiadomienia ZAMAWIAJĄCEGO.  

16. Do pisemnego powiadomienia ZAMAWIAJĄCEGO o gotowości do odbioru przedmiotu 

zamówienia WYKONAWCA zobowiązany jest dołączyć wymagane dokumenty odbiorowe, w 

skład których wchodzić będą między innymi :  

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z dokumentacją projektową i   
   obowiązującymi normami  

- oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy  

- oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych  

- protokoły badań i sprawdzeń, pomiary i ekspertyzy (w tym m.in. pomiary toksyczności    

  powietrza w pomieszczeniach)  

- protokoły z odbiorów technicznych robót ulegających zakryciu  

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą  
- projekt wykonawczy uwzględniający dokonane zmiany w trakcie budowy, potwierdzone przez    

  ZAMAWIAJĄCEGO  wraz ze szczegółowym zestawieniem tych zmian  

- zestawienie wbudowanych materiałów wraz z dokumentami potwierdzającymi wprowadzenie do    

  obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami  

- instrukcje obsługi  

-inne dokumenty wynikające ze specyfikacji technicznych, warunkujące odbiór końcowy i oddanie   

  przedmiotu zamówienia do użytku.  

19. Dokumenty odbiorowe, wymagane od WYKONAWCY na dzień zgłoszenia gotowości do 

odbioru, a w których ZAMAWIAJĄCY stwierdzi błędy lub niedokładności, muszą zostać w 

nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych poprawione i ponownie dostarczone do 

ZAMAWIAJĄCEGO. Przekroczenie tego terminu uznane będzie za niespełnienie warunków 
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umowy w zakresie terminu zgłoszenia gotowości do odbioru i stanowić będzie podstawę do 

zastosowania postanowień umownych w zakresie kar za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu 

umowy.  

20. Potwierdzenie gotowości do odbioru przez ZAMAWIAJĄCEGO nastąpi po stwierdzeniu 

kompletności i poprawności sporządzonych przez WYKONAWCĘ dokumentów odbiorowych.  

21. Odbiór końcowy i przekazanie do użytkowania nastąpi protokolarnie, na podstawie protokołu 

spisanego przez upoważnionych przedstawicieli WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCEGO i 

użytkowników.  

22. ZAMAWIAJĄCEMU z tytułu stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego wad i usterek  

przysługują następujące uprawnienia :  

a. ZAMAWIAJĄCY może odmówić odbioru przedmiotu umowy, wyznaczając termin  

usunięcia wad i usterek  

b. jeżeli wady i usterki nie nadają się do usunięcia, ale nie uniemożliwiają użytkowania  

przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem, może obniżyć wynagrodzenie należne  

WYKONAWCY  

c. jeżeli wady i usterki uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z  

przeznaczeniem lub stanowią zagrożenie użytkowania, może odstąpić od umowy bez  

wynagrodzenia dla WYKONAWCY lub żądać wykonania przedmiotu zamówienia po raz  

drugi lub zlecić jego wykonanie innemu podmiotowi na koszt WYKONAWCY -z tego  

uprawnienia ZAMAWIAJĄCY może skorzystać po bezskutecznym upływie wyznaczonego  

terminu usunięcia wad i usterek.  

23. 

. W okresie udzielonej gwarancji WYKONAWCA zobowiązany jest do udziału w  

przeprowadzanych przez ZAMAWIAJĄCEGO przeglądach oraz do usuwania stwierdzonych w 

trakcie tych przeglądów wad i usterek.  

 

§ 8 
 

 Wykonawca wykona cały zakres robót siłami własnymi. 
 

§ 9 
 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie 

WYKONAWCY, niezależne od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz 

ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji w kwocie :  

 

•    508.196,72 zł netto (słownie : pięćset osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć i 72/100 zł ), 

•    111.803,28 zł VAT 22% (słownie : sto jedenaście tysięcy osiemset trzy i 28/100 zł ), 
•    620.000,00 zł brutto (słownie : sześćset dwadzieścia tysięcy zł ). 

 

 

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

stanowiących przedmiot zawartej umowy. 

 

§ 10 
 

1. Rozliczenie za wykonane roboty będzie się odbywało fakturami częściowymi, za zakończone 

elementy z zakresu robót, zgodnie z harmonogramem realizacji i fakturowania stanowiącym zał. a/ 

do niniejszej umowy, na podstawie protokołu odbioru dokonanego przez przedstawicieli 

ZAMAWIAJĄCEGO. Rozliczenia częściowe realizowane będą do wysokości 90 % 
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zaawansowania finansowego całego przedmiotu umowy; po osiągnięciu tej wartości następną 
płatnością jest rozliczenie końcowe.  

2. WYKONAWCA oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym: 

 NIP – 586-00-23-842 REGON 190294600.  

3. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym 

NIP 586-002-28-60.  

4. ZAMAWIAJĄCY upoważnia WYKONAWCĘ do wystawienia faktur VAT bez potwierdzenia 

przez ZAMAWIAJĄCEGO.  

5. Faktura końcowa płatna będzie przelewem na rachunek WYKONAWCY wskazany w fakturze 

w terminie 21 dni od daty złożenia faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi .  

6. Rozliczenie końcowe za roboty nastąpi w ciągu 14 dni od daty dokonania odbioru końcowego, 

w tym też terminie zostanie złożona u ZAMAWIAJĄCEGO faktura końcowa.   

7. Stawka podatku VAT wynosi 22 %.  

 

§ 11 
 

1. Strony ustalają, że WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne z 

następujących tytułów :  

a/ za opóźnienie w wykonaniu robót z przyczyn nie leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO karę 
w wysokości 0,3 % wynagrodzenia za całość robót, określonego w § 11 punkt 1, za każdy dzień 
opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego zakończenia realizacji robót 

do dnia faktycznego zakończenia realizacji robót.  

b/ za opóźnienie w zgłoszeniu gotowości do odbioru robót z przyczyn nie leżących po stronie  

ZAMAWIAJĄCEGO karę w wysokości 0,3 % wynagrodzenia za całość robót, określonego w § 

11 punkt 1 za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie umownego terminu 

zgłoszenia gotowości do odbioru do dnia faktycznego zgłoszenia gotowości do odbioru.  

c/ za opóźnienie w usunięciu wad i usterek, stwierdzonych przy odbiorze robót lub ujawnionych w 

okresie gwarancji, karę w wysokości 0,3 % wynagrodzenia za całość robót, określonego w § 11 

punkt 1 za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad i 

usterek do dnia faktycznego ich usunięcia. 

d/ z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn nie leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO karę w 

wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, określonego w § 11 punkt 1.  

2. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo potrącenia kar umownych, określonych w punktach 1 

i 2 niniejszego paragrafu, z należnego WYKONAWCY wynagrodzenia oraz z zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy.  

 

§ 12 
 

Na roboty będące przedmiotem niniejszej umowy  WYKONAWCA udziela 

ZAMAWIAJĄCEMU gwarancji na okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego. 

 

§ 13 
 

1. WYKONAWCA wnosi na dzień podpisania niniejszej umowy zabezpieczenie należytego jej 

wykonania w wysokości 3 % wynagrodzenia umownego brutto, czyli kwotę  
18.600 zł (słownie : osiemnaście tysięcy sześćset zł ) w formie :  

– w pieniądzu przelewem na konto: 

Konto bankowe: Bank Nordea Polska S.A. 
PL 39 1440 1026 0000 0000 0040 6236 
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2. Strony ustalają, że 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest 

przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji, zaś 70 % wniesionego 

zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania przedmiotu 

niniejszej umowy.  

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione :  

3.1. część przeznaczona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji w wysokości 30 %  

zabezpieczenia, czyli w kwocie : 5.580,00 zł, w terminie 14 dni po upływie gwarancji  

udzielonej przez WYKONAWCĘ  

3.2. część przeznaczona na zabezpieczenie rękojmi zgodnego z umową wykonania robót w  

wysokości 70 % zabezpieczenia, czyli w kwocie: 13.020,00 zł, w terminie dni 30 po  

odbiorze końcowym robót od WYKONAWCY  

3.3. zabezpieczenie należytego wykonania umowy, wpłacone w pieniądzu, zostanie zwrócone  

wraz z oprocentowaniem wg stawki obowiązującej dla bankowych rachunków jednorocznych  

w banku, w którym tę kaucję zdeponowano, pomniejszone o prowizje bankowe.  

4. W przypadku nie usunięcia przez WYKONAWCĘ wad i usterek w wyznaczonym podczas 

przeglądu w okresie rękojmi lub w okresie gwarancji terminie, ZAMAWIAJĄCY ma prawo do 

opłacenia zastępczego wykonania robót, związanych z usunięciem tych wad i usterek, z części 

zabezpieczenia, o której mowa w punkcie 3.1 niniejszego paragrafu. W takim przypadku 

zabezpieczenie, wnoszone w formie pieniądza, pomniejszone o koszt zastępczego usunięcia, 

zostanie zwrócone bez odsetek bankowych.  

 

§ 14 
 

1. Przedstawicielami WYKONAWCY na budowie są : 
  

    •  mgr inż. budownictwa – p. Krzysztof Baczewski – upr.nr 34/Gd/01 

    •  mgr inż. inżynierii środowiska – p. Jarosław Gajewski – upr. nr 75/Gd/01 

    •  mgr inż. instalacji elektrycznych – p. Michał Długoński – upr. nr POM/0102/OWOE/05 

 

2. WYKONAWCA nie może wprowadzać zmian przedstawicieli, wymienionych w punkcie 1 

niniejszego paragrafu, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO, który 

może na taką zmianę nie wyrazić zgody, powołując się na warunki niniejszej umowy.  

3. WYKONAWCA zobowiązany jest z własnej inicjatywy zapewnić zastępstwo w przypadkach :  

a) śmierci, choroby lub wypadku któregokolwiek z przedstawicieli  

b) jeżeli jest konieczne zastąpienie któregokolwiek z przedstawicieli z innych przyczyn, niż  
wymienione w podpunkcie a), które nie są zależne od WYKONAWCY.  

 

4. W przypadku, gdy zachodzi konieczność zmiany któregokolwiek z przedstawicieli 

WYKONAWCY, proponowana osoba musi posiadać co najmniej równoważne kwalifikacje i 

doświadczenie.  

 

§ 15 
 

1. W razie wystąpienia istotnych okoliczności powodujących, że wykonanie niniejszej umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w momencie jej zawarcia, 

ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach. W tym przypadku WYKONAWCA może żądać wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy o zamówienie publiczne oraz zwrotu gwarancji 

należytego wykonania umowy.  

WYKONAWCA zobowiązany jest do : 
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a/ sporządzenia, przy udziale przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO, 

    protokołu inwentaryzacji robót do tego czasu wykonanych 

b/ zabezpieczenia przerwanych robót na koszt ZAMAWIAJĄCEGO. 

2. W razie odstąpienia od umowy przez WYKONAWCĘ, zobowiązany jest on do :  

a/ sporządzenia, przy udziale przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO,  

    protokołu inwentaryzacji robót do tego czasu wykonanych  

b/ zabezpieczenia przerwanych robót na swój koszt  

c/ naprawienia drugiej stronie szkody spowodowanej przerwaniem robót w wysokości 10 %  

    wynagrodzenia, określonego w § 11 punkt 1 niniejszej umowy.  

3. W przypadku nie wywiązania się WYKONAWCY z ustalonych warunków i terminów  

realizacji, ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo wypowiedzenia niniejszej umowy  

w terminie do 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia, bez możliwości dochodzenia  

przez WYKONAWCĘ odszkodowania.  

W tym przypadku zobowiązuje się WYKONAWCĘ do :  

a/ sporządzenia, przy udziale przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO,  

    protokołu inwentaryzacji robót wykonanych do tego czasu  

b/ zabezpieczenia przerwanych robót na swój koszt  

c/ naprawienia drugiej stronie szkody spowodowanej przerwaniem robót w wysokości 10 %  

    wynagrodzenia, określonego w § 11 punkt 1 niniejszej umowy.  

 

§ 16 
 

Postanowienia szczegółowe: 

1. Niniejsza umowa nie może zostać zmieniona w sposób niekorzystny dla Zamawiającego ( 

zgodnie z art. 144 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - („1. 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. 

2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna). 

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, 

że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia umowy ( zgodnie z art. 145 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych ). 

3. W przypadku przerwania prac z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, 

Wykonawcy otrzymają wynagrodzenie za wykonanie części umowy. Stan zaawansowania 

dokumentacji w dniu przerwania prac strony uzgodnią protokolarnie. 

4. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 17 
 

Sprawy sporne, których nie będą strony w stanie rozstrzygnąć polubownie we własnym zakresie, 

rozstrzygać będzie właściwy Sąd.  

 

§ 18 
 

1. Umowa obowiązuje wraz z załącznikami:  

    a/ Harmonogramem realizacji i fakturowania 

    b/ Kosztorysem ofertowym  

    c/ Formularzem ofertowym  

    d/  Dokumentacją Projektu  
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2. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla   

Zamawiającego,1 egz. dla Wykonawcy.  

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY :                                                                                        WYKONAWCA :  
 

 

 

 

Akceptuję projekt umowy bez zastrzeżeń. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


