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UMOWA  DODATKOWA NR KB/156/UI/24/W/2008 

 
 
z dnia 10 marca 2008 roku do umowy Nr KB/485/UI/150/W/2006 z dnia 31 lipca 2006 roku, 
dotyczącej wykonania robót objętych Projektem „Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni - III 
etap”, zawarta pomiędzy Gminą Gdynia, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Gdyni Pana 
Wojciecha Szczurka, z upowaŜnienia którego działają : 
 
1. Wiceprezydent Miasta Gdyni     -   Marek Stępa 

2. Wiceprezydent Miasta Gdyni     -   Michał Guć,  

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, z jednej strony,  

a WARBUD Spółka Akcyjna w Warszawie, 02-342 Warszawa, Al. Jerozolimskie 162A, wpisaną 
do Krajowego  Rejestru Sądowego pod nr 0000010823 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, 
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, reprezentowaną przez : 
 

1. Członka  Zarządu                       -  Jerzego Werle 

2. Prokurenta                                 -   Michała KrzyŜanowskiego, 

zwanym dalej  WYKONAWCĄ, z drugiej strony.  

Dla Projektu „Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni - III etap”  ZAMAWIAJĄCY uzyskał 
dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006 w wysokości 75 % kosztów 
kwalifikowanych. 
   

§ 1 
 

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 5061/08/V/U z dnia 12 lutego 2008 r., 
ZAMAWIAJĄCY udziela zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót 
dodatkowych w ramach Projektu „Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni - III etap”, objętego 
umową Nr KB/485/UI/150/W/2006 z dnia 31 lipca 2006 roku, w następującym zakresie : 
 
a. wykonanie wzmocnienia podłoŜa wzdłuŜ istniejącego muru oporowego od ulicy Gospodarczej 

poprzez iniekcję gruntu pod odcinkiem ławy fundamentowej muru oraz obsypanie odsłoniętej 
ławy muru wraz z umocnieniem  

 
b. wykonanie dodatkowego odwodnienia węzła z Obwodową Trójmiasta, zgodnie z dodatkowym 

opracowaniem projektowym, dostarczonym przez InŜyniera Projektu (nadzór autorski)  



                                                       

 2 

 
c. wykonanie dla części łącznicy zjazdowej wzmocnienia podłoŜa siatką TENSAR SS 30 (dwie 

warstwy siatki)    
 
d. wykonanie dodatkowego oznakowania węzła z Obwodową Trójmiasta, zgodnie z warunkami 

GDDKiA w Warszawie.  
 

§ 2 
 
1. WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać roboty dodatkowe, określone w § 1 niniejszej 

umowy dodatkowej, w terminach określonych w umowie Nr KB/485/UI/150/W/2006 z dnia 31 
lipca 2006 roku, czyli zakończyć realizację zamówienia do dnia 30 marca 2008 r oraz zgłosić    
gotowość do odbioru robót objętych zamówieniem do dnia 14 kwietnia 2008 r.     

2. WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać roboty dodatkowe w sposób nie powodujący 
utrudnień i opóźnień w realizacji zamówienia podstawowego, objętego umową  Nr 
KB/485/UI/150/W/2006 z dnia 31 lipca 2006 roku.      

 
 § 3 

 
1. Z  tytułu wykonania  robót dodatkowych jak w  §  1 niniejszej umowy ustala  się  

wynagrodzenie  łączne w kwocie 773.290,45 zł netto (słownie : siedemset siedemdziesiąt trzy 
tysiące dwieście dziewięćdziesiąt złotych 45/100 netto), czyli  943.414,35 zł brutto, w tym 
wynagrodzenie za wykonanie : 

 
a. wzmocnienia podłoŜa wzdłuŜ istniejącego muru oporowego od ulicy Gospodarczej poprzez 

iniekcję gruntu oraz obsypanie odsłoniętej ławy muru wraz z umocnieniem - wynagrodzenie 
w kwocie 233.424,35 zł netto, zgodnie z kosztorysem ofertowym, stanowiącym zał. nr 1 do 
niniejszej umowy dodatkowej 

 
b. dodatkowego odwodnienia węzła z Obwodową Trójmiasta - wynagrodzenie w kwocie 

419.732,43 zł netto, zgodnie z kosztorysem ofertowym, stanowiącym zał. nr 2 do niniejszej 
umowy dodatkowej 

 
c. wzmocnienia podłoŜa dla części łącznicy zjazdowej siatką TENSAR SS 30 - wynagrodzenie 

w kwocie 63.067,30 zł netto, zgodnie z kosztorysem ofertowym, stanowiącym zał. nr 3 do 
niniejszej umowy dodatkowej 

 
d. dodatkowego oznakowania węzła z Obwodową Trójmiasta - wynagrodzenie w kwocie 

57.066,37 zł netto, zgodnie z kosztorysem ofertowym, stanowiącym zał. nr 4 do niniejszej 
umowy dodatkowej. 

 
2. Rozliczenie i zapłata wynagrodzenia za roboty objęte niniejszą umową dodatkową nastąpi na 

warunkach określonych w umowie na wykonanie zamówienia podstawowego, objętego umową  
Nr KB/485/UI/150/W/2006 z dnia 31 lipca 2006 roku. 

 
§ 4 

 
1.  WYKONAWCA wniesie zabezpieczenie naleŜytego wykonania niniejszej umowy   w  

wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, czyli w kwocie: 94.341,44 zł (słownie: 
dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści jeden złotych 44/100 ) w formie gwarancji 
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bankowej, wystawionej przez Calyon S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, Rondo 
ONZ 1, w  terminie do dnia 17.03.2008 r. 

2.  Strony ustalają, Ŝe 30 % wniesionego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy jest  
przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji,  zaś 70 % wniesionego 
zabezpieczenia przeznacza się jako rękojmię zgodnego z umową wykonania przedmiotu 
niniejszej umowy. 

3.  Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy  zostanie zwolnione : 
3.1.  część przeznaczona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji w wysokości 30 % 

zabezpieczenia, czyli w kwocie : 28.302,43 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 : 66.039,01 zł, w terminie dni 30 po 
odbiorze końcowym robót od WYKONAWCY 

3.3.  zabezpieczenie naleŜytego 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 
usterek , zostanie zwrócone wraz z naleŜnymi odsetkami bankowymi. 

5. WYKONAWCA wyraŜa zgodę na ustanowienie cesji zabezpieczenia naleŜytego wykonania 
umowy na rzecz Instytucji Pośredniczącej w Zarządzaniu Sektorowym Programem 
Operacyjnym Transport na lata 2004-2006, wchodzącej w Ŝycie w przypadku nienaleŜytego 
realizowania zamówienia i na Ŝądanie tej Instytucji.  

 
§ 5 

  
1. Prawa i obowiązki stron umowy oraz zasady współpracy uczestników procesu inwestycyjnego,  

objętego Projektem „Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni - III etap”,  w tym z 
INśYNIEREM, pozostają bez zmian w stosunku do umowy podstawowej  Nr  
KB/485/UI/150/W/2006 z dnia 31 lipca 2006 roku. 

2. Odbiór  robót dodatkowych, objętych niniejszą umową dodatkową, nastąpi  wraz z odbiorem 
robót stanowiących przedmiot umowy podstawowej. 

3. Gwarancje udzielone na roboty określone w umowie podstawowej  obejmują takŜe niniejsze 
zamówienie na wykonanie robót dodatkowych. 

4. Odpowiedzialność WYKONAWCY z tytułu nie wykonania lub nienaleŜytego wykonania 
przedmiotu niniejszej umowy dodatkowej podlega takim samym rygorom odpowiedzialności 
jak w umowie podstawowej  Nr KB/485/UI/150/W/2006 z dnia 31 lipca 2006 roku. 

                                                                          
§ 6 

 
Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy 
wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem niewaŜności takich zmian. 
 

§ 7 
 

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu     
Cywilnego i Prawa Budowlanego 
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2. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy, rozstrzygać będzie Sąd powszechny 
właściwy miejscowo dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 

 
§ 8 

    
1. Umowę  dodatkową sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2  dla kaŜdej   ze 

stron.   
2. Umowa obowiązuje wraz z załącznikami : 

nr  1- kosztorys ofertowy -  wzmocnienie podłoŜa wzdłuŜ istniejącego muru oporowego od 
ulicy Gospodarczej 

nr   2 -  kosztorys ofertowy  -  odwodnienie węzła z Obwodową Trójmiasta 
nr   3 -  kosztorys ofertowy  -  wzmocnienie podłoŜa łącznicy zjazdowej siatką TENSAR SS 30 
nr   4  -  kosztorys ofertowy -  oznakowania węzła z Obwodową Trójmiasta. 

 
 
 
ZAMAWIAJĄCY:                                                               WYKONAWCA :                                                                                                     
 


