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WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH

Olsztyn, dnia
Nr. sprawy: IM.OK1431.103.2020
Nr dokumentu: 47901.04.2020-W

Szanowny Panie

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 08.04.2020r. w zakresie
dotyczącym wyłonienia wykonawcy prac polegających na wygrodzeniu terenu budowy przy zadaniu
„Usunięcie awarii kolektorów deszczowych kd 600 wraz z likwidacją osuwiska skarpy powstałych na
zapleczu budynku nr 17 przy ul. Kasprowicza w Olsztynie na działkach nr 18 i 2 w obr. 28” ;
1, Opis przedmiotu zamówienia znajduje się we wniosku, umowie łącznie z załączonym planem
sytuacyjnym .
2. W postępowaniu przetargowym mającym na celu wyłonienie wykonawcy prac polegających na
wygrodzeniu terenu budowy złożono jedną ofertę ( w załączeniu )
3., 4. W załączeniu udostępniam kserokopię umowy z Wykonawcą na wykonanie wygrodzenia terenu
budowy, wniosek o uruchomienie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia w trybie
zamówienia z wolnej reki oraz protokół postępowania o zamówienie.
5. W załączeniu udostępniam kserokopię sporządzonego kosztorysu inwestorskiego.
6. W załączeniu udostępniam kserokopię protokółu odbioru z dnia 07.04.2020r. potwierdzonego za
zgodność z oryginałem

Z poważaniem.

Załączniki:
1. kserokopią oleiły z dnia 27.03.2020r.
2. kserokopia wniosku z dnia 27.03.2020r.
3. kserokopii! kosztorysu inwestorskiego z dnia 27. 03.2020r.
4. kserokopia protokółu postępowania o zamówienie z dnia 30.03.2020r.
5. kserokopia umowy z dnia 0l.04.2020r.
ń. kserokopia protokółu odbioru z dnia 07.04.2020r. polu. za zgod. z orygin.
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Załącznik nr 2 do Regulaminu
uruchamiania zamówień, do których nie
stosuje się przepisów
Olsztyn dnia: £r. 03 -20S

Numer sprawy: IM.271.44.2020
Numer dokumentu: 8789.03.2020

WNIOSEK
o uruchomienie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia w trybie
zamówienie z wolnej ręki

:^HS®do

„Na prace związane z ogrodzeniem oraz oznakowaniem placu budowy przy
czasu wyłonienia nowego wykonawcy na dokończenie drugiego etapu awarii ”

Zamówienie udzielane jest z wyłączeniem procedur określonych przepisami ustawy

W związku z zakończeniem pierwszego etapu robót zwiąić^^^K^ffi^^arpy przy ul.
Kasprowicza do czasu wyłonienia w ramach przetargu nowego Wykonawcy na zakończenie
drugiego etapu awarii, potrzebne jest ogrodzenie terenu budowy, zabezpieczające przed
wejściem niepożądanych osób oraz jego odpowiednie oznakowanie.
2. Rodzaj zamówienia przy właściwym podać kod określony we Wspólnym Słowniku
Zamówień (CPV):
USŁUGI
DOSTAWY
ROBOTY BUDOWLANE

U 4500000-8, 71500000-3
D
R

3. Termin wykonania zamówienia: 06.04.2020r.
4. Wartość szacunkowa zamówienia ustalona została na kwotę:'
wartość netto - bez podatku VAT); wysokość podatku VAT: 23 %.

RLN (należy podać

W oparciu o kurs EURO 4,2693 ustalony wg Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego
podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2453) wartość
szacunkowa zamówienia wynosi
URO.
Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 26.03.2020r. na podstawie złożonej oferty.
5. Wysokość środków finansowych jakie zamierza się przeznaczyć na realizację zamówień
tego samego rodzaju zgodnie z Planem postępowań
!PLN.
6. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia^
(brutto).
7. Źródło finansowania: środki finansowe na realizację
w .budżecie Miasta Olsztyna w Dzial^JBP...............
§■3
w kwocie
....................
8. Opis kryteriów oceny ofert: cena -100 %

l

IN

ie

Roató
PLN..

9. Proponowany Wykonawca, którego należy zaprosić do udziału w postępowaniu (należy
podać nazwę, adres oraz numer telefonu i faxu):

Proszę o wyrażenie zgody na uruchomienie wyżej opisanego zamówienia.
Wnoszący:

►data: 26.03.2020r.

Przyjmuję odpowiedzialność:
1) za ustalenie wartości 2) za zgodność z
zamówienia
regulaminem

3) za zabezpieczenie
środków finansowych

ImięjTązwiskoipodpis^^^y^^^^jndDjs;

4) Udzielam zgody
Dyrektor^mtada

Kim

Ba!IKKżoior

lUiHEK! V.
Udzielam zgody podpis:

data:

Załączniki do wniosku:

1. Wzór umowy parafowany przez radcę prawnego
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IM.272. .2020
IM.271. .2020
WZÓR UMOWY
Zawarta w dniu
w Olsztynie pomiędzy Gminą Olsztyn, NIP 739-384-70-26,
zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym” reprezentowaną przez Prezydenta Olsztyna Piotra
Grzymowicza, w imieniu którego działa Dyrektor Inwestycji Miejskich - Krzysztof Śmieciński na
podstawie upoważnienia nr OK.077.94.2014 z dnia 16 kwietnia 2014r.
a
wyłonionym w postępowaniu o zamówienie publiczne, do którego nie stosuje się przepisów ustawy
prawo zamówień publicznych, w trybie z wolnej ręki:
zwanym dalej „Wykonawcą”, została zawarta umowa o następującej treści:
§11. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na:
„ogrodzeniu oraz oznakowaniu placu budowy przy ul. Kasprowicza do czasu wyłonienia nowego
wykonawcy na dokończenie drugiego etapu awarii”.
2. Materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie formalności
administracyjne Wykonawca zobowiązany jest pozyskać, zabezpieczyć i wykonać we własnym
zakresie i na własny koszt.
§2.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia do dnia: 06.04.2020r.
§3.
ówienii
1. Za należyte i terminowi
jwa w § 1 umowy Zamawiający
zapłaci
Wykonawcy V
tw
wysokości
................
słownie:
i ..../100.
i
2. Kwota brutto wynosi.....zł; słownie:
,/100.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość stosowania mechanizmu podzielonej płatności
w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Wyko^gjjj^ oświadcza iż rachunek
bankowy podany w fakturze VAT należy do Wykonawcy. Wykonawca oświadcza, iż został
dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT dla celów prowadzonej działalności
gospodarczej.
§4.

1. Wykonawca zobowiązuje się do postawienia ogrodzenia o długości ok. 170 m.b. oraz
odpowiedniego oznakowania terenu budowy skarpy przy ul. Kasprowicza. Ogrodzenie ma być
wykonane z siatki leśnej, umocowanej za pomocą kołków i ma służyć jako zabezpieczenie przed
wstępem niepożądanych osób na teren budowy. Załącznikiem do niniejszej Umowy jest poglądowa
mapka z zaznaczonym na czerwono ogrodzeniem, zgodnie z którą Wykonawca wykona przedmiot
umowy.
2. W przypadku stwierdzenia błędów Zamawiający, przed dokonaniem odbioru, wyznaczy
Wykonawcy nieprzekraczalny termin na usunięcie wad.
3. Przy ostatecznym dokonaniem odbioru prac, zostanie sporządzony protokół odbioru, któiy stanowi
załącznik do niniejszej umowy.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy,
wskazany w fakturze, w terminie 30 dni od otrzymania faktury. Podstawą do wystawienia faktury
będzie protokół, o którym mowa w ust. 3 powyżej.
§5.
1. Strony ustalają, że kaiy umowne będą naliczam

ich i wysokościach:

1) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: za odstąpienie przez Wykonawcę od
Umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego w wysokości 20%
wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i
gwarancji, w wysokości 0,3% wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1
umowy dziennie za każdy dzień opóźnienia licząc od upływu terminu ńa usunięcie wad,
b) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia
Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od
umownego terminu wykonania przedmiotu zamówienia,
c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1
umowy.
2. Wady w przedmiocie zamówienia stwierdzone w trakcie odbioru i po odbiorze, Wykonawca
zobowiązany jest usunąć w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 umowy.
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych,
do wysokości poniesionej szkody, przenoszącej wysokość zastrzeżonych kar umownych.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w wypadku opóźnienia
Wykonawcy w wykonaniu umowy przekraczającego 5 dni kalendarzowych. Prawo odstąpienia
Zamawiający może wykonać w terminie 14 dni od upływu terminu, o którym jest mowa w § 2.
§6
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną w formie
aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. 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.
§7.

1. Do bieżącej współpracy ze strony Zamawiającego upoważnieni są:
1) ze strony Zamawiającego:
ze strony Wykonawcy:....
2. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony, nie
później niż 3 dni przed dokonaniem zmiany i nie stanowi zmiany treści umowy.
§8

1. Sporne sprawy wynikłe z niniejszej umowy strony będą starały się rozwiązać polubownie.
W przypadkach nierozstrzygniętych sprawy sporne rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
2. Wykonawca nie może, bez uzyskania uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności zgody
Zamawiającego, przenieść jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy na
osoby trzecie.
§9.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego i prawa budowlanego.
§10.
Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze
stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

f

i
Plac Jana Pawfa I11,10-101 Olsztyn

Urząd Miasta Olsztyna

KOSZTORYS INWESTORSKI
NAZWA INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA

Tymczasowe ogrodzenie placu budowy przy ul. Kasprowicza
Gmina Olsztyn
10-101 Olsztyn, PI. Jana Pawia I11

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :
8441,40 zl
Słownie: osiem tysięcy czterysta czterdzieści jeden 140/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Dokument został

programu

Tymczasowe ogrodzenie Kasprowicza

Lp-

Nazwa
Kosztorys

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Robocizna
2924,31

Materiały
2883,74

Siownie: osiem tysięcy czterysta czterdzieści jeden i 40/100 zł

Sprzęt
206,05|

Kp
2228,32|

Kz
198,981

RAZEM
8441,401

iKOSZTORYS OFERTOWY

Lp.

Podstawa wy
ceny

Opis

Jedn. miary

3
2
1 KNR2-01 0119- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - krn
04
trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim
2 iKNR 2-01 0312-1 Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i giębo- Ba
12
kości do 1.0 m (kat, gruntu V-VI)
____________
3 IKNP 02 0318 Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - przygotowanie szl.
04.01_______ slupów - siatka leśna_________________________
4 KNP02 0318 Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie stu- m
04.03______ pów, umocowanie przęseł I siatki_________________
5
Dostawa materiału: pall drewnianych, siatki ogrodzenio
wycena indywi wej, mocowanie siatki, drut do zaplatania siatki,
dualna
[Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
1

m

Słownie: osiem tysięcy czterysta czterdzieści jeden 140/100 zł

-3-

4

Ilość
5
0,1701

Wartość
zł
(5X6)
7
6
1568,591
9226.991

Cena
zł

44,0001

33,901

1491,601

44,0001

4M

179M

170,0001

12,51

2126,70

1,0001

3074,551

3074,55
8441,401

i

Tymczasowe ogrodzenie Kasprowicza

Lp.

Podstawa
1 IKNR2-01
0119-04

Opis

jm

Nakłady

Koszt
jedn.

R

S

M

km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym
lub podgórskim
obmiar =0,170 km

1*

-R~
robocizna
220*0,955=210,1 r-g/km * 19,75 zl/r-g

r-9

2*

~M~
slupki drewniane iglaste śr.70mm
0,286 m3/km * 157,14 zł/m3

m3

-Sm-g
samochód dostawczy 0.91
18,9 m-q/km * 64,13 zł/m-g
919,10
I Razem koszty bezpośrednie:
1568,59
Razem z narzutami:
[Cena jednostkowa:
9226,99
IKNR2-01
Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 dół.
0312-12
i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu V-VI)
obmiar = 44,000 dół.
3*l

—R—
robocizna
r-g
1,05*0,955=1.00275 r-q/dól. * 19,75 zł/r-g
871,38
Razem koszty bezpośrednie:
1491,60
Razem z narzutami:
33,90
Cena jednostkowa:
3IKNP 02 0318- lOgrodzenie tymczasowe placu budowy - przy szt.
104.01
gotowanie słupów - siatka leśna
(obmiar = 44,000 szt.
1*

-Rrobocizna
r-g
|o,121 r-g/szt. * 19,75 zł/r-g
105,16
[Razem koszty bezpośrednie:
179,96
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
ŚM
KNP02 0318- Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - usta m
04.03
wienie słupów, umocowanie przęseł i siatki
obmiar = 170,000 m

r

— R -
robocizna
r-g
0,37 r-g/m * 19,75 zł/r-g
1242,36]
| Razem koszty bezpośrednie:
2126,70
Razem z narzutami:
12,51
Cena jednostkowa:
5^
kpi.
Dostawa materiału: pali drewnianych, siatki
wycena indy ogrodzeniowej, mocowanie siatki, drut do za
widualna
platania siatki,
obmiar = 1,000 kpi.
1*1

~Mszt
Dostawa materiału: pali drewnianych, siatki
ogrodzeniowej, mocowanie siatki, drut do za
platania siatki,
1 szt/kpl. *2876,1 Ozł/szt______________
2876,10
Razem koszty bezpośrednie:
3074,55
Razem z narzutami:
3074,55
Cena jednostkowa:_______
1*

-4 -

35,7170 4149,475

0,0486

705,41

7,64

44,942,

206,05

3,2130 1212,057

44,1210

5,3240

62,9000

5406,474
9226,990

705,41
1207,66
7103,901

19,804

871,38

19,804]
33,900

871,38
1491,60
33,904

2,390

105,16

2^390]
4,090

105,16
179,96
4,092

7,308

1242,36

7,308
12,510

1242,36
2126,70
12,511

8,17
48,043!

206,05
352,76
2075,042

0,000

O.OOOj

0,000!

o.oool

0,0001

o.oool

2876,10

1,0000 2876,100

2876,100
3074,550

JM

0,000!

2876,10
3074,55
3074,551

o.oool

A

Tymczasowe ogrodzenie Kasprowicza

PODSUMOWANIE

RAZEM

Robocizna

2924,31

CAŁY KOSZTORYS
Sprzęt
Materiały
206,051
2883,74:

RAZEM

6014,10

Koszty pośrednie [Kp] 71,2% od (R+S)

2228,32

2081,61

RAZEM

8242,42

5005,92 i

2883,74

Koszty zakupu [Kz] 6,9% od (Mbezp)

198,98
5005,92

3082,72

352,76,

OGÓŁEM

8441,40

RAZEM

8441,40

146,71
352,76j

198,98

Słownie: osiem tysięcy czterysta czterdzieści jeden i 40/100 zl

mm

Załącznik nr 4 do Regulaminu
uruchamiania zamówień, do których nie
stosuje się przepisów ustawy pzp.
PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE
Tryb postępowania: zamówienie z wolnej ręki
Numer sprawy: IM.271.44.2020

Olsztyn dnia:

30,0S,20£Gr-

Numer dokumentu: 9048.03.2020

I. Temat zamówienia
Komórka organizacyjna prowadząca sprawę: Wydział Inwestycji Miejskich
wszczęła postępowanie na podstawie wniosku z dnia 27.03,2020r. / -ustnego polecenia
dyrektora*, poprzez wysłanie zaproszenia w dniu

/w oparciu o zapisy regulaminu

uruchamiania zamówień, do których nie stosuje się przepisów ustawy prawo zamówień
publicznych w sprawie zamówienia na:
„Na prace związane z ogrodzeniem oraz oznakowaniem placu budowy przy ul. Kasprowicza
do czasu wyłonienia nowego wykonawcy na dokończenie drugiego etapu awarii”
II. Wskazanie wybranej oferty
Cena:'

zł, w tym należny podatek VAT. Termin wykonania: 06.04.2020r.

Nazwa i adres firmy:)

Postępowanie przetargowe
przeprowadziła
Komisja Przetargowa

imię, nazwisko i podpis osoby kierującej pracami komisji przetargowej

imię, nazwisko i podpis członka komisji przetargowej

imię, nazwisko i podpis członka komisji przetargowej

Protokół sporządził

imię, nazwisfed i podpis pracownika

zatwie:

1M.272.46.2O20
IM.271.44.2020
UMOWA nr 52/0372020/211/02

0.ŁM3M

Zawarta w dniu
w Olsztynie pomiędzy' Gminą Olsztyn, NIP 739-384-70-26,
zwaną dalej w treści umowy Namawiającym” reprezentowaną przez Prezydenta Olsztyna Piotra
Grzymowicza, w imieniu którego działa Dyrektor Inwestycji Miejskich -Krzysztof Śmieciński na
podstawie upoważnienia nr OK.077.94.2014 z dnia 16 kwietnia 2014r.
a
wyłonionym w postępowaniu o zamówienie publiczne, do którego nie stosuje sic przepisów ustawy
łfOWi
prawo zamówień publicznych, w trybie z wolnej ręki:
ym
działalność gospodarczą pod firmą:
zwanym dalej „Wykonawcą”, została zawarta umowa o następującej treści:
§1.
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na:
„ogrodzeniu oraz oznakowaniu placu budowy pray ul. Kasprowicza do czasu wyłonienia nowego
wykonawcy na dokończenie drugiego etapu awarii”.
2. Materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie formalności
administracyjne Wykonawca zobowiązany jest pozyskać, zabezpieczyć i wykonać we własnym
zakresie i na własny koszt
§2.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia do dnia:

Q(t .Qk.WQ*

§3.

1. Za należyte i terminowe wykonanie zamówienia, o którym mowa w § 1 umowy Zamawiający
zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe netto w wysokości
zł,
słownie: siedem tysięcy osiemset złotych i 00/100.
2. Kwota brutto wvnosi^HBktefa|
yięćdziesiąt cztery' złote i
00/100.
'
llftitn
podzielonej płatności
3. Zamawiający zastrzega sobie moż
w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Wykonawca oświadcza iż rachunek
bankowy' podany w fakturze VAT należy do Wykonawcy. Wykonawca oświadcza, iż został
dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT dla celów prowadzonej działalności
gospodarczej.
§4.

■

,.

1. Wykonawca zobowiązuje się do postawienia ogrodzenia o długości ok. 170 m.b. oraz
odpowiedniego oznakowania terenu budowy skarpy przy ul. Kasprowicza. Ogrodzenie ma być
wykonane z siada leśnej, umocowanej za pomocą kołków i ma służyć jako zabezpieczenie przed
wstępem niepożądanych osób na teren budowy. Załącznikiem do niniejszej Umowy jest poglądowa
mapka z zaznaczonym na czerwono ogrodzeniem, zgodnie z którą Wykonawca wykona przedmiot
umowy.
2. W przypadku stwierdzenia błędów Zamawiający, przed dokonaniem odbioru, wyznacz
Wykonawcy nieprzekraczalny termin na usunięcie wad.
3. Przy’ ostatecznym dokonaniem odbioru prac, zostanie sporządzony protokół odbioru, który stanowi
załącznik do niniejszej umowy.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przez Zamawiającego ną
*y
Wykonawcy, wskazany w fakturze, w terminie 30 dni od otrzymania f:
to
wystawienia faktury będzie protdtół, októ
v ust 3 powyżej.

/V

fi

I. Strony ustalają, że kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach I wysokościach:
1) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: za odstąpienie przez Wykonawcę od
Umowy z przyczyń leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego w wysokości 20%
wynagrodzenia Wykonawcy, o którymi mowa w § 3 ust, i umowy.
2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za opóźnienie w osunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i
gwarancji, w wysokości 0,3% wynagrodzenia. Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1
umowy dziennie za każdy dzień opóźnienia licząc od upływu terminu na usunięcie wad,
b) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy vv wysokości 0,3% wynagrodzenia
Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc ad
ićwienia,
umownego ten':
leżących po stronie
zoż^wynagcoazS^wykon^y^^ncroryin mowa w § 3 ust. t
Wykonawcy w wysol
umowy.
2. Błędy w przedmiocie zamówienia stwierdzone w trakcie odbioru i po odbiorze, Wykonawca
zobowiązany jest poprawić w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 urnowy.
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych,
do wysokości poniesionej szkody, przenoszącej wysokość zastrzeżonych kar umownych.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo Odstąpienia od niniejszej Umowy w wypadku opóźnienia
Wykonawcy w wykonaniu umowy przekraczającego 5 dńi kalendarzowych. Prawa odstąpienia
Zamawiający może wykonać w terminie 14 dni od upływu terminu, o któym jest mowa w § 2.

S<5
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obydwu stfotf wyrażoną w formie
aneksu do umowy ż zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2, 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 ehwi.II zawarcia umowy lub zmiany te są
korzystne dia Zamawiającego.
§7.

ł. Do bieżącej współpracy ze strony Zamawiającego upoważnieni są:
1) ze strony Zamawiającego:
ze strony Wykonawcy:....
Zmiana osób wskazanych w ust. ł następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony nie
później niż 3 dni przed dokonaniem zmiany i nie stanowi zmiany treści umowy.
§8

Sporne sprawy wynikłe z niniejszej umowy strony będą starały sic rozwiązać polubownie.
W przypadkach nierozstrzygniętych sprawy Sporne rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dła
siedziby Zamawiającego.
§ 10.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego i prawa budowlanego.
§12.

Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dlą kaićtej ze
stron.

ZAMAW«

•: l

L
ii)

c—-

"r'kr:

i

u :

. Y-t— ■''' *

S-M*

1

\y-.

•<
©

Ss

O

ino;

co

/

i
i

^1

l

I

i

i

r> g rjff- „

/* »/Q /
-J.

/
/
■O

Os

/"
/
/

/"

i

P ROTO KÓL
spisany dnia 07.04.2020 r.

z odbioru : Ogrodzeniu oraz oznakowania placu

budowy przy ul. Kasprowicza do czasu wyłonienia nowego wykonawcy na
dokończenie drugiego etapu awarii.
Inwestor:

Wykonawca:]

Gmina Olsztyn.

dmown nr 52/3/2020/211/02 z dnia 0l.04.2020r.
SKŁAD KOMISJI:
1. Pi /.cwodu iszi)cy:

Kierownik IM. HM .
2. Uczestniczący w odbiorze:
1.1
3.1

r inspektor nadzoru IM. UM.
inspektor IM. UM.
- Wykonawca

Roboty wykonane od dnia 1)1.04.2020r. - dudnią 06,04.2(>2t)r.
I hnowny termin rozpoczęcia budowy

01.04.2(>20r.

Umowny termin zakończenia budowy

06.04.2020 r.

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane :.......
należnej
:Wysokuść
wykunanc
za
sumy
I ze' Umową Ni-52/1)3/21)20/211/02 z dnia 01.04.2021! r. wymisi :

robole

zgodnie

Komisja odbiic^ilalcru11> ud Wykonawcy Ą
/ dniom : 07 .04.2020r.
I w agi:

a tym proiokól niniejszy został zakończony i po pr/ee/eianiu podpisane.
Pr/ewotlnic/.ący Komisji:

