KB/703/UI/ 271 -W/2007

UMOWA DODATKOWA 2/2007
z dnia 25.10.2007 roku do umowy Nr KB/178/UI/50/W/2007 z dnia 05.03 2007 roku,
dotyczącej wykonania robót objętych Projektem „Droga RóŜowa IV etap - rozbudowa ulicy
Lotników w Gdyni”, zawarta pomiędzy Gminą Gdynia, reprezentowaną przez Prezydenta
Miasta Gdyni Pana Wojciecha Szczurka, z upowaŜnienia którego działają :
1. Wiceprezydent Miasta Gdyni - Marek Stępa
2.

Naczelnik Wydziału Realizacji - Teresa Horiszna

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, z jednej strony,
a Firmą Budowlano Drogową ,,MTM’’ S.A. 81-038 Gdynia, ul. Hutnicza 35, wpisaną do
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000023405 przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w
Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, reprezentowaną przez:
1. Wiceprezesa Zarządu - Władysława Grzecha
2. Wiceprezesa Zarządu - Ireneusza Marcinika
działającą zgodnie z umową o utworzeniu Konsorcjum z dnia 13.02.2007r., w imieniu
Konsorcjum Firmy Budowlano Drogowej ,, MTM’’ S.A. 81-038 Gdynia, ul. Hutnicza 35 i
Płockiego Przedsiębiorstwa Robót Mostowych S.A., 09-400 Płock ul. Tysiąclecia 2,
wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000059775 w Sądzie Rejonowym dla
M.St. Warszawy w Warszawie , XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
zwanego dalej WYKONAWCĄ, z drugiej strony.
Konsorcjum reprezentowane jest przez LIDERA - Firmę Budowlano Drogową ,, MTM’’
S.A., zwaną w dalszej części umowy LIDEREM KONSORCJUM, Płockie Przedsiębiorstwo
Robót Mostowych S.A., 09-400 Płock ul. Tysiąclecia 2 zwane jest w dalszej części umowy
PARTNEREM KONSORCJUM.
zwanym dalej WYKONAWCĄ, z drugiej strony.
§1
Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 3827/07/V/U z dnia 23.10.2007r.,
ZAMAWIAJĄCY udziela zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie
robót dodatkowych w ramach Projektu ,, Droga RóŜowa IV etap-rozbudowa ulicy Lotników
w Gdyni’’, w następującym zakresie : wykonanie odcinków kanalizacji deszczowej ∅ 300 o
łącznej długości 110,5mb i kanalizacji sanitarnej ∅ 200 – 203,0mb z przykanalikami w
ulicach : Sanockiej, Krośnieńskiej, Rungurskiej i Przemyskiej.
§2
1. WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać zamówienie dodatkowe, określone w § 1
niniejszej umowy dodatkowej, w terminach określonych w umowie Nr
KB/178/UI/50/W/2007 z dnia 05.03.2007 roku, czyli zakończyć realizację zamówienia do
dnia 30.03.2008 r. (łącznie ze zgłoszeniem gotowości robót do odbioru).
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2. WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać zamówienie dodatkowe w sposób nie
powodujący utrudnień i opóźnień w realizacji zamówienia podstawowego, objętego
umową Nr KB/178/UI/50/W/2007 z dnia 05.03.2007 roku.
§3
1. Z tytułu wykonania zamówienia dodatkowego jak w § 1 niniejszej umowy ustala się
ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie WYKONAWCY, niezaleŜne od rozmiaru robót
budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich
realizacji, w kwocie 211.319,13 zł netto (słownie: dwieście jedenaście tysięcy trzysta
dziewiętnaście złotych 13/100 netto), czyli 257.809,34 zł brutto, w tym:
- kanalizacja deszczowa – 87.355,63 zł netto
- kanalizacja sanitarna - 123.963,50 zł netto
zgodnie z kosztorysem ofertowym, stanowiącym zał. nr 1 do niniejszej umowy
dodatkowej.
2. WYKONAWCA nie moŜe Ŝądać podwyŜszenia wynagrodzenia, chociaŜby w czasie
zawarcia umowy nie moŜna było przewidzieć rozmiaru lub kosztów robót i innych
świadczeń .
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/178/UI/50/W/2007 z dnia 05.03.2007 roku.
§4
1. Prawa i obowiązki stron umowy oraz zasady współpracy uczestników procesu
inwestycyjnego, objętego Projektem „Droga RóŜowa IV etap - rozbudowa ulicy
Lotników w Gdyni”, w tym z INśYNIEREM, pozostają bez zmian w stosunku do
umowy podstawowej Nr KB/178/UI/50/W/2007 z dnia 05.03.2007 roku.
2. Odbiór robót, objętych niniejszą umową dodatkową, nastąpi wraz z odbiorem robót
stanowiących przedmiot umowy podstawowej.
3. Gwarancje udzielone na roboty określone w umowie podstawowej Nr
KB/178/UI/50/W/2007 z dnia 05.03.2007 rok obejmują takŜe niniejsze zamówienie
dodatkowe.
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/178/UI/50/W/2007 z dnia
05.03.2007 roku.
§5
1. WYKONAWCA wniesie zabezpieczenie naleŜytego wykonania niniejszej umowy w
wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, czyli w kwocie: 25.780,93 zł (słownie:
dwadzieścia pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych 93/100 ) w formie aneksu do
gwarancji ubezpieczeniowej w terminie do dnia 15.11.2007r.
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 gwarancję zgodnego z umową wykonania przedmiotu
niniejszej umowy.
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3. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy zostanie zwolnione :
3.1 część przeznaczona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji w wysokości 30 %
zabezpieczenia, czyli w kwocie : 7.734,28 zł., w terminie 14 dni po upływie gwarancji
udzielonej przez WYKONAWCĘ
3.2 część przeznaczona na zabezpieczenie gwarancji zgodnego z umową wykonania
robót w wysokości 70 % zabezpieczenia, czyli w kwocie: 18.046,65 zł., w terminie dni
30 po odbiorze końcowym robót od WYKONAWCY
4. W przypadku nie usunięcia przez WYKONAWCĘ wad i usterek w wyznaczonym
podczas przeglądu 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.
§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 2/2007 sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla
kaŜdej ze stron.
2. Umowa obowiązuje wraz z załącznikiem nr 1 - kosztorys ofertowy oraz załącznikiem nr
2 – gwarancja .

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA :
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ZAŁ. Nr 2
do umowy Nr ................ z dnia ............

GWARANCJA

1. WYKONAWCA

.........................................

zapewnia, Ŝe przedmiot umowy Nr

............................ z dnia ............................ został wykonany naleŜycie, zgodnie z
dokumentacją Projektu, wiedzą i sztuką budowlaną.
2. WYKONAWCA gwarantuje dobrą jakość wykonanego przedmiotu powyŜszej umowy.
3. W razie stwierdzenia w okresie udzielonej gwarancji, która wynosi .......... miesięcy od
dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy od WYKONAWCY, wad lub usterek w
wykonanym przedmiocie umowy, WYKONAWCA zobowiązuje się je usunąć na swój
koszt niezwłocznie po wezwaniu do ich usunięcia.
4. Ustalenie wad i usterek nastąpi protokolarnie z udziałem obu stron umowy oraz
INśYNIERA i uŜytkownika, w trakcie przeglądu, którego termin wyznacza INśYNIER.
5. Protokół, określający stwierdzone wady i usterki oraz sposób i termin ich usunięcia,
zostanie spisany przez INśYNIERA.
6. Sporządzenie protokołu bez udziału zawiadomionego WYKONAWCY ma taki sam walor
jak protokół sporządzony z udziałem WYKONAWCY.
7. Protokół stanowi wezwanie WYKONAWCY do usunięcia wad i usterek w określonym w
tym protokole terminie.
8. JeŜeli WYKONAWCA nie usunie wad i usterek w terminie określonym w protokole,
ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo wykonania zastępczego w trybie § 5 punkt 4
umowy.

Data : ............................
.....................................................
(upełnomocniony przedstawiciel)
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