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UMOWA  DODATKOWA NR KB/183/UI/32-W/2008 
 
z dnia 26 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. ............................................................................... 
 
2. ............................................................................... 
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 5526/08/V/U z dnia 20 marca 2008 r., 
ZAMAWIAJĄCY udziela zamówienia uzupełniającego w trybie zamówienia z wolnej ręki na 
wykonanie robót budowlanych polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień jak 
zamówienie podstawowe, objęte umowa Nr KB/485/UI/150/W/2006 z dnia 31 lipca 2006 roku, w 
następującym zakresie : 
a. zwiększonej ilości drenaŜu Trasy Głównej wzdłuŜ ulicy Leszczynki (60 mb drenaŜu z rur PCV 

∅ 200)    
b. zwiększonej ilości robót drogowych w związku z wykonywaniem zatok postojowych w ulicy 

Leszczynki  
c. zwiększonej ilości korytek ściekowych w związku z koniecznością odwodnienia podnóŜa 

skarpy prawej jezdni Trasy Głównej w km 0+450 do 0+690  
d. zwiększonej ilości wypełnień ze szkła akrylowego i rygli stalowych w związku z koniecznością 

wykonania dodatkowego zadaszenia nad tunelem dla pieszych 
e. zwiększonej o 1 kpl. ilości wykonywanych elementów technologicznych zbiornika.   
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 § 2 
 

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 5526/08/V/U z dnia 20 marca 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. barier z pochwytem na chodnikach łączących ulicę Orlicz-Dreszera z ulicą Morską  

(wzdłuŜ łącznicy zjazdowej oraz od drogi dojazdowej do budynków przy ulicy Orlicz-Dreszera 
22-28) 

b. dodatkowych robót remontowych murów oporowych.   
 
§ 3 

 
1. Z  tytułu wykonania  zamówienia uzupełniającego jak   w  §  1 niniejszej umowy ustala  się  

wynagrodzenie łączne w kwocie 305.673,39 zł netto (słownie: trzysta pięć tysięcy sześćset 
siedemdziesiąt trzy złote 39/100 netto),  w tym wynagrodzenie za wykonanie : 
a. zwiększonej ilości drenaŜu Trasy Głównej wzdłuŜ ulicy Leszczynki - wynagrodzenie w 

kwocie 54.386,69 zł netto zgodnie z kosztorysem ofertowym, stanowiącym zał. nr 1 do 
niniejszej umowy dodatkowej 

b. zwiększonej ilości robót drogowych w związku z wykonywaniem zatok postojowych w ulicy 
Leszczynki  - wynagrodzenie w kwocie 72.236,31 zł netto zgodnie z kosztorysem 
ofertowym, stanowiącym zał. nr 2 do niniejszej umowy dodatkowej 

c. zwiększonej ilości korytek ściekowych w związku z koniecznością odwodnienia podnóŜa 
skarpy prawej jezdni Trasy Głównej w km 0+450 do 0+690  - wynagrodzenie w kwocie  
28.966,24 zł netto zgodnie z kosztorysem ofertowym, stanowiącym zał. nr 3 do niniejszej 
umowy dodatkowej 

d. zwiększonej ilości wypełnień ze szkła akrylowego i rygli stalowych w związku z 
koniecznością wykonania dodatkowego zadaszenia nad tunelem dla pieszych - 
wynagrodzenie w kwocie 142.751,83 zł netto zgodnie z kosztorysem ofertowym, 
stanowiącym zał. nr 4 do niniejszej umowy dodatkowej 

e. zwiększonej ilości wykonywanych elementów technologicznych zbiornika  -  wynagrodzenie 
w kwocie 7.332,32 zł netto za 1 kpl po cenie jednostkowej z poz. 278 kosztorysu 
ofertowego. 

2. Z tytułu wykonania zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych jak w § 2 
niniejszej umowy ustala się wynagrodzenie łączne w kwocie  386.050,58 zł netto (słownie: 
trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt 58/100 netto),  w tym za wykonanie : 
a. barier z pochwytem na chodnikach łączących ulicę Orlicz-Dreszera z ulicą Morską - 

wynagrodzenie w kwocie 150.573,38 zł netto zgodnie z kosztorysem ofertowym, 
stanowiącym zał. nr 5 do niniejszej umowy dodatkowej 

b. dodatkowych robót remontowych murów oporowych - wynagrodzenie w kwocie  
235.477,20 zł netto zgodnie z kosztorysem ofertowym, stanowiącym zał. nr 6 do niniejszej 
umowy dodatkowej. 

3. 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 zobowiązuje się wykonać zamówienie objęte niniejszą umowa dodatkową 

oraz zgłosić gotowość do odbioru w terminie do dnia 14 kwietnia 2008 r.  
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2. WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać zamówienie objęte niniejszą umową dodatkową 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.      

 
§ 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, objętych niniejszym zamówieniem uzupełniającym, nastąpi  wraz z odbiorem 
robót stanowiących przedmiot umowy podstawowej. 

3. Gwarancje udzielone na roboty określone w umowie podstawowej  obejmują takŜe niniejsze 
zamówienie uzupełniające. 

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 

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   -  drenaŜ Trasy Głównej wzdłuŜ ulicy Leszczynki 
nr  2 -  kosztorys ofertowy   -  zatoki postojowe w ulicy Leszczynki 
nr  3 -  kosztorys ofertowy  -  odwodnienie podnóŜa skarpy prawej jezdni Trasy Głównej w km 

0+450 do 0+690 
nr  4  -  kosztorys ofertowy  -  zadaszenie nad tunelem dla pieszych 
nr  5  -  kosztorys ofertowy  -  bariery z pochwytem na chodnikach 
nr  6  -  kosztorys ofertowy  -  dodatkowe roboty remontowe murów oporowych - torkret 

 
ZAMAWIAJĄCY:                                                               WYKONAWCA :                                        
 


