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ZAPYTANIE OFERTOWE 

Mińska 65 Sp. z o.o. zaprasza wykonawców do złożenia ofert na wykonanie wzmocnienia 

konstrukcji dachu hali magazynowej, usytuowanej na terenie nieruchomości, położonej  

w Warszawie przy ul. Mińskiej 65. 

Założenia zamawianych robót: 

1. Realizacja robót nastąpi w oparciu o istniejący projekt wykonawczy, sporządzony na zlecenie 

spółki Mińska 65 sp. z o.o. w listopadzie 2017 r. Projekt można uzyskać wysyłając maila na 

adres: K.Dziedziniewicz@pap.pl. 

2. Przyjmuje się, iż wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, które 

mają zostać wykonane, a także ze sposobem ich wykonania. Całość robót winna być 

wykonana zgodnie z celem robót i ich przeznaczeniem.  

3. Wykonawcy przed złożeniem ofert będą musieli przeprowadzić wizję lokalną hali, 

usytuowanej przy ul. Mińskiej 65 w Warszawie, w której wykonywane będą roboty 

budowlane.  

Terminy wizji lokalnych muszą być uzgadniane z przedstawicielem zamawiającego - Panem 

mgr inż. Krzysztofem Dziedziniewiczem (nr tel. 510 992 074). 

4. Roboty będą wykonywane wewnątrz pomieszczenia, w magazynie, zajmowanym przez 

najemcę. 

5. Zamawiający zapewni wykonawcy bezpłatne korzystanie z energii elektrycznej i wody. 

6. Po zakończeniu wszystkich robót, będących przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego, 

nastąpi końcowy odbiór robót. 

7. Zamawiający wyznaczy dzień odbioru przedmiotu umowy w terminie do 7 dni od daty 

zawiadomienia go o gotowości do odbioru. 

Do obowiązków wykonawcy będzie należało: 

1. ustanowienie kierownika robót, posiadającego stosowne uprawnienia do prowadzenia tego 

typu prac; 

2. opracowanie i uzgodnienie z zamawiającym harmonogramu rzeczowo – finansowego robót 

budowlanych wraz z uzgodnieniem uwarunkowań realizacyjnych, niezbędnych do wykonania 

robót, stanowiących przedmiot umowy; wykonawca przekaże zamawiającemu do pisemnej 

akceptacji harmonogram rzeczowo – finansowy robót budowlanych w terminie 7 dni 

kalendarzowych od dnia zawarcia umowy; po zaakceptowaniu przez zamawiającego, 

harmonogram robót zostanie załączony do umowy; 

3. zakup i wbudowanie we własnym zakresie całości materiałów nowych i posiadających 

niezbędne atesty oraz świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie; 
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4. zabezpieczenie wszelkich odpadów, wytworzonych podczas wykonywania prac, lub ich 

zagospodarowane w sposób właściwy z punktu widzenia ustawy - Prawo ochrony 

środowiska oraz ustawy - Prawo o odpadach; 

5. właściwe zabezpieczenie całego terenu, objętego pracami, stosownie do przepisów w 

zakresie BHP oraz harmonogramu realizacji robót budowlanych; ewentualne wyłączenia 

poszczególnych fragmentów hali do wykonywania kolejnych etapów robót powinny być na 

bieżąco uzgadniane z zamawiającym; 

6. zgłoszenie do odbioru wszystkich robót zgodnie z harmonogramem robót i zapisami 

umowy; 

7. przedstawienie zamawiającemu nie później niż w dniu złożenia pisemnego oświadczenia o 

zakończeniu robót: 

a) atestów na wszystkie materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia, 

b) potwierdzenia przekazania do utylizacji uprawnionemu podmiotowi wszystkich odpadów, 

powstałych podczas prowadzenia prac budowlanych. 

8. wykonanie robót budowlanych w terminie, nie przekraczającym 90 dni kalendarzowych od 

daty zawarcia umowy; 

9. udzielenie minimum 36 - miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane. 

Wymagania formalne, dotyczące wykonawców: 

1. posiadanie uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, będących przedmiotem 

niniejszego zapytania ofertowego, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2. posiadanie doświadczenia w zakresie wykonywania robót, będących przedmiotem 

niniejszego zapytania ofertowego;  

Wykonawca zobowiązany będzie do załączenia do swojej oferty wykazu wykonanych robót, 

które: 

a) odpowiadają swoim zakresem przedmiotowi niniejszego zapytania ofertowego (wraz z 

podaniem wartości tych robót, ich przedmiotu, dat ich wykonania, a także podmiotów, na 

rzecz których zamówienia zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, określających 

czy te zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie); 

b) zrealizowane zostały w okresie, obejmującym czas przynajmniej 3 ostatnich lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 

tym okresie; 

3. dysponowanie osobami, zdolnymi do wykonania zamówienia, rozumianego jako 

dysponowanie minimum jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, będącymi 
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przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego; wykonawca zobowiązany będzie do 

załączenia do swojej oferty oświadczenia, że spełnia powyższy wymóg; 

4. posiadanie aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności, związanej z przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego, na sumę 

gwarancyjną w wysokości minimum 250.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy 

złotych); wykonawca zobowiązany będzie do załączenia do swojej oferty aktualnej i opłaconej 

polisy potwierdzającej, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej; 

5. nie zaleganie z opłacaniem podatków lub uzyskanie przewidzianego prawem zwolnienia, 

odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności, albo dokumentu potwierdzającego 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; wykonawca zobowiązany 

będzie do załączenia do swojej oferty oświadczenia, że spełnia powyższy wymóg; 

6. nie zaleganie z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub uzyskanie 

przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności; 

albo dokumentu potwierdzającego wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu; wykonawca zobowiązany będzie do załączenia do swojej oferty oświadczenia, że 

spełnia powyższy wymóg; 

7. dysponowanie osobami, przeznaczonymi do realizacji prac, objętych niniejszym zapytaniem 

ofertowym, posiadającymi dopuszczenie do pracy na wysokości; wykonawca zobowiązany 

będzie do załączenia do swojej oferty oświadczenia, że spełnia powyższy wymóg; 

8. wykonywanie wszelkich robót budowlanych zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane wraz z późniejszymi zmianami oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy. 

Ocena złożonych ofert 

Ocena ofert odbywać się będzie przy zastosowaniu następujących kryteriów oceny ofert: 

Lp. Kryterium 
Waga 

kryterium 

1. Cena całkowita 80% 

2. Termin wykonania roboty budowlanej, liczony w dniach kalendarzowych 20% 

 

Punkty w kryterium "Cena całkowita" zostaną wyliczone według wzoru: 

CC = CMIN / CX * 100 * 80% 

gdzie: 

CC = liczba punktów za kryterium "Cena całkowita" 

CMIN = najmniejsza cena wynikająca ze złożonych ofert 
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CX = cena oferty badanej 

Punkty w kryterium "Termin wykonania roboty budowlanej" zostaną wyliczone według wzoru: 

T = TMIN / TX * 100 * 20% 

gdzie: 

T = liczba punktów za kryterium "Termin wykonania roboty budowlanej " 

TMIN = najkrótszy termin wynikający ze złożonych ofert 

TX = termin oferty badanej 

Wykonawcy w swoich ofertach muszą podać cenę całkowitą za robotę budowlaną oraz 

termin wykonania roboty budowlanej, liczony w dniach kalendarzowych. 

Oferowane ceny winny obejmować wszystkie koszty i składniki wraz z narzutami, niezbędne do 

wykonania usługi w zakresie objętym niniejszym zapytaniem ofertowym. Mińska 65 nie 

zapewnia zwolnienia wykonawcy z żadnych podatków, opłat ani nie będzie zwracała żadnych kar 

należnych z jakiegokolwiek tytułu, cen materiałów, transportu, czynności, usług, świadczeń, opłat, 

ceł, podatków, ubezpieczeń, itp., których nie przewidziano w niniejszym zapytaniu. 

Wszystkie ceny muszą być wyrażone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane w PLN.  

Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą taką ofertę, która w oparciu o przyjęte kryteria 

oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów. 

Ze strony spółki Mińska 65 Sp. z o.o. sprawę prowadzi Pan Krzysztof Dziedziniewicz (tel. 510 

992 074, e-mail: K.Dziedziniewicz@pap.pl), który jest upoważniony do udzielania wyjaśnień w 

sprawach technicznych i organizacyjnych.  

Oferty należy składać: 

a) osobiście na adres: Mińska 65 sp. z o.o., ul. Mińska 65, 03 – 828 Warszawa, pok. 218; 

lub 

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: K.Dziedziniewicz@pap.pl. 

Oferty należy składać do godziny 15-tej w dniu 5 lutego 2018 r. 

W przypadku składania ofert za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub poczty kurierskiej za 

termin złożenia oferty przyjęty będzie dzień i godzina jej doręczenia do siedziby Mińskiej 65 sp. z 

o.o. 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim. 
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Wszystkie strony oferty i załączników składanych wraz z ofertą muszą być podpisane lub 

parafowane przez wykonawcę. 

Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile prawo do podpisania 

oferty nie wynika z innych dokumentów, załączonych do oferty. Treść pełnomocnictwa musi 

jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony. 

Mińska 65 Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zakończenia w każdej chwili postępowania bez 

wyboru wykonawcy. Z tego tytułu wykonawcom, którzy złożyli lub zamierzali złożyć oferty, nie 

będą przysługiwały żadne roszczenia. 

Zawarcie umowy, dotyczącej realizacji robót, objętych niniejszym zapytaniem ofertowym, jest 

uwarunkowane uzyskaniem przez spółkę Mińska 65 sp. z o.o. zgody Zgromadzenia Wspólników 

tej spółki w tym zakresie. 

*** 

Istotne dla zamawiającego postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści 

umowy, oraz wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w hali, 

położonej w Warszawie przy ul. Mińskiej 65 (dalej: „Hala”), objęte Zapytaniem ofertowym, 

stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

2. Szczegółowy zakres robót budowlanych zawarty jest w projekcie wykonawczym, 

stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy 

3. Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji lokalnej w terenie, zapoznał się z warunkami 

wykonania robót w stopniu wykluczającym późniejsze powoływanie się na niewiedzę lub 

niezrozumienie w tym zakresie i uwzględnił je w kalkulacji cenowej. 

§ 2 

Termin wykonania robót 

1. Termin wykonania wszystkich robót budowlanych, objętych przedmiotem Umowy, wynosi 

…………. (słownie: ……………………..) dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy. 

2. W terminie 7 dni po zawarciu Umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu do pisemnej 

akceptacji harmonogram rzeczowo – finansowy robót budowlanych (zwany dalej 

„harmonogramem robót”). Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego, harmonogram robót 

zostanie załączony do Umowy jako Załącznik nr 3. 
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3. Zamawiający przekaże Wykonawcy front robót protokolarnie, w częściach i terminach 

określonych w harmonogramie robót, o którym mowa w ust. 2 powyżej.  

4. Rozpoczęcie robót nastąpi po przekazaniu frontu robót budowlanych. 

5. Na uzasadniony wniosek Zamawiającego Wykonawca przerwie roboty budowlane 

realizowane na podstawie niniejszej Umowy. W takim przypadku termin wykonania robót 

budowlanych, o którym mowa w ust. 1, zostanie przesunięty o tyle dni, ile trwała przerwa w 

realizacji robót. 

§ 3 

Warunki wykonania robót  

1. Wszelkie roboty budowlane będą wykonywane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane wraz z późniejszymi zmianami oraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy. 

2. Wykonawca wykona zamówienie w całości z materiałów własnych, nowych, dobrej jakości 

oraz wolnych od wad. 

3. Materiały użyte do wykonania robót budowlanych muszą odpowiadać wymaganiom z art. 10 

ustawy - Prawo budowlane. 

4. Wszystkie materiały, użyte do wykonania prac, winny posiadać świadectwa dopuszczenia do 

obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Powyższe 

świadectwa należy załączyć do protokołu odbioru końcowego. 

5. Zamawiający zapewni Wykonawcy bezpłatne korzystanie z energii elektrycznej i wody. 

6. Wykonawca odpowiada za straty w rzeczowych składnikach majątkowych Zamawiającego 

lub spółki Cramo Sp. z o.o., powstałe w związku z wykonaniem prac, objętych umową, które 

to straty spowodowane zostały przez Wykonawcę, jego pracowników, współpracowników 

lub osoby działające na jego zlecenie. 

7. Zamawiający nie odpowiada za urządzenia i materiały, pozostawione przez Wykonawcę na 

terenie wykonywania robót. 

§ 4 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca ma prawo zlecić wykonanie części robót podwykonawcom.  

2. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 

wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

działania i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników jak za działania, uchybienia lub 

zaniedbania własne. 
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3. Do zawarcia umowy, dotyczącej realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę z 

podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. 

4. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 (siedmiu) dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę 

umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania 

robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń - 

uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

5. Umowa z podwykonawcami powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

6. Treść umowy z podwykonawcą:  

a) musi określać termin zapłaty, przy czym termin ten nie może być dłuższy, niż 30 

(trzydzieści) dni od dnia doręczenia Wykonawcy przez podwykonawcę poprawnie 

wystawionej faktury lub rachunku; 

b) nie może być sprzeczna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub z treścią 

niniejszej Umowy; 

c) musi określać, że w przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy z innym 

podwykonawcą w trakcie realizacji robót, Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania 

zgody Zamawiającego na jego zatrudnienie z zastrzeżeniem zachowania warunków 

zawartej umowy. 

7. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie z podwykonawcą umowy, której treść będzie 

sprzeczna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub z treścią niniejszej umowy. 

8. Najpóźniej w dniu podpisania protokołu końcowego odbioru robót Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu pisemne potwierdzenie przez podwykonawcę 

otrzymania zapłaty wynagrodzenia tego podwykonawcy. Potwierdzenie winno zawierać 

zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy na podstawie faktury. 

9. W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w ust. 8 powyżej, Zamawiający 

będzie uprawniony do obniżenia kwoty płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o 

kwotę  należną podwykonawcy, zatrzymując ją, jako zabezpieczenie na wypadek roszczeń 

podwykonawcy, które mogą być skierowane wobec Zamawiającego w trybie art. 647¹ §5 

Kodeksu cywilnego, do czasu otrzymania tego potwierdzenia. 

10. W razie odmowy zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, Wykonawca winien podać 

Zamawiającemu przyczyny odmowy oraz szczegółowo umotywować  Zamawiającemu, że 

odmowa zapłaty tego wynagrodzenia nie narusza przepisów prawa ani też warunków 

umowy. Zamawiającemu przysługuje w takiej sytuacji prawo szczegółowego zbadania, czy 

Wykonawca wywiązał się z warunków umowy z podwykonawcą, a także prawo do oględzin 

przedmiotu umowy oraz domagania się od podwykonawcy złożenia stosownych oświadczeń 

oraz udostępnienia dokumentów umownych. 
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§ 5 

Zasady współpracy 

1. Wykonawca ustanawia kierownika robót w osobie ………………………………………… 

2. Ze strony Zamawiającego do nadzoru nad przebiegiem realizacji zadania oraz do odbioru 

robót i podpisania protokołu odbioru upoważniony jest Pan Krzysztof Dziedziniewicz   (tel. 

510-992-074, e-mail: K.Dziedziniewicz@pap.pl). 

3. Ze strony Wykonawcy do nadzoru nad przebiegiem realizacji robót oraz do przekazania 

robót i podpisania protokołu odbioru upoważnieni są: 

a) …………………………………………………… 

b) ……………………………………………..…….  

4. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o każdej zmianie adresu 

i oświadczają, że ich aktualne adresy do korespondencji są następujące: 

a) Zamawiający: …………………………………………………. 

b) Wykonawca:   …………………………………………………. 

5. Za doręczone uznaje się pismo przyjęte bezpośrednio lub przesłane listem poleconym za 

pośrednictwem operatora pocztowego, na powyższe adresy. 

6. Niedopełnienie obowiązku określonego w ust. 4 powoduje ten skutek, że pismo wysłane na 

adres wskazany w ust. 4, uznaje się za doręczone także wówczas, gdy zostanie zwrócone 

z powodu nieaktualnego adresu. 

§ 6 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie, ustalone na podstawie uzgodnionych cen, zawartych w ofercie Wykonawcy, 

stanowiącej Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy, oraz według tzw. obmiaru z natury, czyli 

ilości robót, faktycznie wykonanych i odebranych przez Zamawiającego.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie świadczenia Wykonawcy 

konieczne do prawidłowego, pełnego, funkcjonalnego i terminowego wykonania przedmiotu 

Umowy, nawet gdy obowiązek wykonania świadczenia nie wynika wprost z dokumentów, 

leżących u podstaw Umowy. Ceny jednostkowe podane w ofercie Wykonawcy, na podstawie 

których zostanie ustalone wynagrodzenie Wykonawcy, obejmują wszystkie koszty i składniki 

wraz z narzutami, niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy. 
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3. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy dokonana będzie w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni 

od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, po podpisaniu 

przez Strony końcowego protokołu odbioru robót. 

4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości wypłacania jakichkolwiek zaliczek. 

6. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać przeniesienia swoich 

wierzytelności wobec Zamawiającego na osoby trzecie.  

§ 7 

Rękojmia i gwarancja jakości 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za usunięcie wad fizycznych 

przedmiotu umowy, istniejących z przyczyn, występujących w przedmiocie umowy w chwili 

odbioru końcowego robót. Okres rękojmi wynosi 36 (trzydzieści sześć) miesięcy od dnia 

odbioru końcowego robót. 

2. Wykonawca: 

a) udziela 36 - miesięcznej gwarancji jakości na roboty budowlane, stanowiące przedmiot 

umowy, 

b) w okresie, objętym gwarancją jakości, zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt 

wszelkich wad przedmiotu umowy lub jego części składowych, ujawnionych w tym 

czasie, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania przez Wykonawcę pisemnego 

wezwania do ich usunięcia, sporządzonego przez Zamawiającego. 

3. Bieg terminu, objętego gwarancją jakości, rozpoczyna się w dniu, następującym po dniu 

końcowego odbioru robót,  dokonanego zgodnie z treścią § 9 umowy. 

4. Jeśli Wykonawca, pomimo otrzymania odrębnego wezwania, nie usunie wad w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, wówczas Zamawiający może zlecić usunięcie 

wad i ich skutków osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, wykonując w taki sposób 

przysługujące mu uprawnienia z tytułu gwarancji jakości za wady przedmiotu umowy i 

zachowując prawo do kar umownych z tytułu opóźnień w usunięciu wad. 

5.  Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę w formie pisemnej o wszelkich wadach, 

powstałych w okresie gwarancji. Zawiadomienia w tym zakresie będą przekazywane 

Wykonawcy w jednej z trzech form: 

a) listem poleconym na adres: ………………………………... 

b) faxem na nr ………………………………………………………… 

c) pocztą elektroniczną na adres ……………………………...  
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6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne w formie pisemnej przed 

podpisaniem protokołu odbioru końcowego. 

§ 8 

Kary umowne 

1. W przypadku opóźnienia w realizacji robót w stosunku do terminów umownych, w tym  

terminów, o których mowa w § 2 umowy oraz w załączonym do umowy harmonogramie 

robót, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 1% (jednego 

procenta) ceny całkowitej robót, zawartej w ofercie Wykonawcy, stanowiącej  

Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy, która to kara naliczana będzie za każdy dzień 

opóźnienia. 

2. W przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn 

leżących po jego stronie, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w 

wysokości 20 % ceny całkowitej robót, zawartej w ofercie Wykonawcy, stanowiącej 

Załącznik nr 4 do niniejszej umowy. 

3. Z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy, 

Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 20% ceny całkowitej 

robót, zawartej w ofercie Wykonawcy, stanowiącej Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy. 

4. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w usunięciu wad przedmiotu umowy, Wykonawca 

zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 1% (jednego procenta) ceny 

całkowitej robót, zawartej w ofercie Wykonawcy, stanowiącej Załącznik nr 4 do niniejszej 

umowy, naliczanej za każdy dzień opóźnienia, począwszy od dnia, wyznaczonego na 

usunięcie wad. 

5. Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, 

przenoszącego wysokość kar umownych, do pełnej wysokości rzeczywiście poniesionej 

szkody. 

6. Naliczone kary umowne mogą być potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy. 

§ 9 

Warunki odbioru przedmiotu Umowy 

1. Strony postanawiają, że przedmiot umowy będzie realizowany częściami, zgodnie z 

zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem robót, o którym mowa w § 2 

umowy. Po zakończeniu wszystkich robót objętych przedmiotem Umowy nastąpi końcowy 

odbiór robót. 

2. Gotowość do odbioru Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej. 
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3. Zamawiający wyznaczy dzień odbioru przedmiotu umowy w terminie do 7 (do siedmiu) dni 

od daty otrzymania zawiadomienia o gotowości do odbioru, przesłanego przez Wykonawcę. 

4. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, wówczas Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, wówczas Zamawiający ma prawo do odmowy 

dokonania odbioru przedmiotu umowy do czasu usunięcia tych wad, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, wówczas: 

a) Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie – w przypadku, gdy wady 

nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem; 

b) Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy 

ponownie – w przypadku, gdy wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 

umowy zgodne z przeznaczeniem. 

5. Powyższe postanowienia nie ograniczają uprawnień Zamawiającego, dotyczących gwarancji i 

rękojmi, wynikających z Kodeksu cywilnego. 

6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru częściowego i końcowego robót będzie 

sporządzony protokół, w którym opisane zostaną wszelkie ustalenia, dokonane w toku 

odbioru, jak też termin usunięcia stwierdzonych wad. Wzór protokołu odbioru stanowi 

Załącznik nr 5 do Umowy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej o 

usunięciu wad oraz do przesłania Zamawiającemu w formie pisemnej żądania wyznaczenia 

terminu na odbiór prac, zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych. 

8. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych 

czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 

umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych wad. 

§ 10 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego odstąpienia od umowy w razie 

wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia, należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy z przyczyn, leżących po stronie 

Wykonawcy, w szczególności w przypadku: 
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a) ogłoszenia upadłości, wszczęcia postępowania układowego, likwidacji działalności 

Wykonawcy lub oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy z powodu braku 

majątku dłużnika, mogącego pokryć koszty postępowania; 

b) wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko Wykonawcy; 

c) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich 

zgodnie z harmonogramem robót, stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszej umowy, 

pomimo upływu 7 dni od otrzymania wezwania w tym zakresie, przesłanego przez 

Zamawiającego w formie pisemnej; 

d) jeżeli Wykonawca przerwie realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 7 (siedem) dni; 

e) jeżeli Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z niniejszą umową, co obejmuje również 

nieterminowe wykonanie robót; w tym przypadku Wykonawca nie ma prawa żądać 

wynagrodzenia ani za roboty wykonane niezgodnie z umową, ani też za materiały, 

zużyte do ich wykonania. 

3. Powyższe podstawy odstąpienia od umowy nie ograniczają ani nie wyłączają podstaw do 

odstąpienia od umowy, wynikających z Kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa. 

4. Odstąpienie od umowy może nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania, Wykonawcę oraz Zamawiającego 

obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

a) w terminie 7 (siedmiu) dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół z inwentaryzacji prac w toku, według 

stanu na dzień odstąpienia; 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym przez 

Strony umowy; 

c) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru prace przerwane oraz 

prace zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca nie odpowiada; 

d) Wykonawca niezwłocznie usunie z terenu prac urządzenia zaplecza, dostarczone lub 

wzniesione przez niego. 

6. Niniejsze umowa zostanie zawarta pod warunkiem uzyskania przez Zamawiającego zgody 

Zgromadzenia Wspólników spółki Mińska 65 sp. z o.o. w tym zakresie. 

§ 11 

Zmiany Umowy 

Zmiana niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażoną w formie pisemnej, pod 

rygorem nieważności. 
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§12 

Postanowienia końcowe 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie: 

a) Kodeks cywilny, 

b) Przepisy ustawy - Prawo budowlane. 

§ 13 

Ewentualne spory rozstrzygane będą przez Sąd, właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 14 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

 


