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UMOWA NR SK/1632/MB/33-W/2008 
 

zawarta w dniu 3.10.2008 r. w Gdyni, pomiędzy Gminą Miasta Gdyni,  
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Gdyni  
Pana Wojciecha Szczurka, w imieniu którego występują: 

 
    1.  Wiceprezydent Miasta Gdyni  Bogusław Stasiak 
    2.  Naczelnik Wydziału Budynków Roman Witowski 
 

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym” a: 
Panem Józefem Snarskim , właścicielem Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowego  
SERWBUD, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nr ew. 31458,  
NIP 958 – 625 – 92 – 93, z siedzibą w Gdyni przy ulicy Kadm. Steyera 5D/6 zwanym w 
dalszej treści „Wykonawcą”, o następującej treści: 

 
§ 1 

 
Podstawę zawarcia umowy stanowi  Zarządzenie  Nr 7757/08//V/M   Prezydenta  Miasta    
Gdyni  z  dnia  30.09.2008 r.  na roboty budowlane  dotyczące wykonania remontu 
podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Przychodni Lekarskiej GRABÓWEK przy 
ul. Ramułta 45 w Gdyni  WZP/20/MB/08 z dnia 2.10.2008 r. 

§ 2 
 
Zamawiający zleca, a  Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty   budowlane  
dotyczące  wykonania remontu podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Przychodni 
Lekarskiej GRABÓWEK przy ul. Ramułta 45 w Gdyni w zakresie określonym w 
kosztorysie ofertowym stanowiącym integralną część niniejszej umowy. 
 

§ 3 
 
1/  Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień:   3.10.2008 r. 
2/  Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień: 15.11.2008r. 
 

§ 4 
 
1/   Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie 2 dni  
      od daty podpisania umowy. 
2/   Wykonawca zobowiązany jest przejąć teren budowy w terminie 2 dni od daty  
      podpisania umowy. 

§ 5 
 
1/ Nadzór nad realizacją robót z ramienia Zamawiającego sprawować będzie: 

inspektor  nadzoru  Violetta Obuchowicz - Klose  – Wydział  Budynków  UM  Gdyni. 
2/ Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami Ustawy  

Prawo Budowlane  z dnia 7  lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2006  Nr 156 , poz. 1118 ).  
 

§ 6 
 
1/ Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy,  
    a także przestrzegać przepisy  bhp  oraz  ppoż.  
2/ W czasie realizacji robót  Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie     
    wolnym od przeszkód komunikacyjnych i utrudnień w funkcjonowaniu obiektu oraz     
    zapewni bezpieczeństwo użytkownikom  obiektu. 
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§ 7 
 
Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które  mogą  
zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od   odpowiedzialności  
cywilnej.  

§ 8 
 
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z zakupionych materiałów 
dopuszczonych do użytkowania. 

§ 9 
 
1/ Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z § 2  niniejszej umowy Strony ustalają     
    wynagrodzenie ryczałtowe na  podstawie   złożonej oferty  w kwocie : 
 
    netto:          32 786,89 zł      ( słownie: trzydzieści dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt  
                                                                 sześć 89/100 zł)    
    VAT 22% :    7 213,11 zł      ( słownie: siedem tysięcy dwieście trzynaście 11/100 zł ) 
    brutto:         40 000,00 zł      ( słownie: czterdzieści tysięcy zł )     
 
2/  Bez zgody  Zamawiającego mogą być wykonane jedynie prace niezbędne ze   
     względu na bezpieczeństwo i konieczność zapobieżenia awarii. 
 

§ 10 
 
Niezależnie od obowiązków wymienionych w  § 7, 8, 9  Wykonawca przyjmuje na siebie 
następujące obowiązki: 
a/ informowania Zamawiającego i inspektora nadzoru  o  konieczności wykonania robót 

dodatkowych, 
b/ Wykonawca, od protokolarnego przejęcia placu budowy do chwili oddania obiektu, 

ponosi pełną odpowiedzialność, na zasadach ogólnych, za szkody wynikłe na tym 
terenie, 

c/ wykonania przedmiotu umowy zgodnie z  zasadami wiedzy technicznej  
d/ zawiadomienia  Zamawiającego o ewentualnych trudnościach przed rozpoczęciem 

robót. 
§ 11 

 
 Na roboty będące przedmiotem niniejszej umowy ustala się okres gwarancji   
 36 miesięcy  od daty odbioru końcowego. 
 

§ 12 
 
1/ Zakończenie  wykonania  robót  Wykonawca  zgłasza  Zamawiającemu lub 

inspektorowi nadzoru.  
2/ Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego wykonanych robót 
    w ciągu 2  dni od daty zgłoszenia. Zamawiający dokona odbioru robót z udziałem 
    Wykonawcy i inspektora nadzoru. 
3/ 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 o 10%   
kwoty umownej, 
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        - jeżeli  wady  uniemożliwiają  użytkowanie zgodnie z  przeznaczeniem, 
Zamawiający może  odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy 
po raz drugi. 

4/ Zamawiający sporządza protokół odbioru końcowego.  
5/ Koszt usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża 

umownego terminu zakończenia robót. 
 

§ 13 
 
1/ Podstawą do odbioru robót będzie końcowy  protokół  podpisany przez inspektora 

nadzoru,  przedstawiciela  użytkownika    i  przedstawiciela  Wydziału  Budynków. 
2/ Faktura winna być wystawiona na Urząd Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia,  
    Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, NIP 586-002-28-60 
3/  Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem  podatku   VAT. 
4/ Należności będą regulowane z konta Zamawiającego  na konto Wykonawcy  
5/ Wykonawca  oświadcza, że jest  podatnikiem  podatku  VAT. 
6/ Faktura winna być wystawiona najpóźniej do siódmego dnia następnego miesiąca od 

daty podpisania protokołu odbioru. 
7/ Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 21 dni licząc od daty jej złożenia    
    wraz z dokumentami rozliczeniowymi.    
 

§ 14 
 

1/ Strony ustalają, że  obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne. 
2/ Kary te będą naliczone w następujących wypadkach i wysokościach: 
    a/ Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

- za zwłokę w wykonaniu  przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia 
umownego za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po upływie terminu 
określonego w § 3 pkt.2 niniejszej umowy. 

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i 
rękojmi za wady w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień 
zwłoki, licząc od dnia następnego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad. 

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości   
 10 % wynagrodzenia umownego.  

    b/ Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: 
         - za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,5% za każdy dzień  zwłoki,   
           licząc od  następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał  być rozpoczęty. 
 

§ 15 
 
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 
natychmiastowym od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  

    W tym przypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia z tytułu wykonania 
części przedmiotu 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 na okres 7 dni, 
d/ jeżeli stan zaawansowania robót wskazuje na to, że niemożliwe jest ukończenie robót 

w czasie określonym w umowie bez wyznaczenia terminu dodatkowego. 
2/ Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w  szczególności, gdy  
    Zamawiający  zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia  uprzednio nie    
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    przewidzianych okoliczności,  nie będzie mógł spełnić swoich  zobowiązań umownych   
    wobec  Wykonawcy,  
3/ Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem  nieważności  
    takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.   
                               

§ 16 
 
W przypadku odstąpienia od umowy  Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają  
następujące obowiązki szczegółowe: 
1/  w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale     
     Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według   
     stanu na dzień odstąpienia. 
 2/ Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 
     koszt tej strony, z przyczyny której nastąpiło odstąpienie od umowy. Zapłata nastąpi do  
     wysokości faktycznie wykonanych robót z zachowaniem cen jednostkowych  
     określonych w kosztorysie ofertowym. 
 

§ 17 
 
1/ Niedopuszczalna jest jednak, pod rygorem nieważności zmiana postanowień    zawartej 

umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy  niekorzystnych dla  
Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby   zmienić treść 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. 

 2/ Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron  wyrażoną na 
piśmie, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

 
§ 18 

 
1/  W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy  
     Kodeksu Cywilnego. 
2/  Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy będzie rozpatrywał sąd właściwy  
     dla siedziby Zamawiającego. 

§ 19 
 
Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla  
Zamawiającego,  1 egz. dla  Wykonawcy. 
 
 

   ZAMAWIAJĄCY                                                          WYKONAWCA 

 


