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Zaproszenie do składania Ofert 

na wykonanie zamknięcia wiaty śmietnikowej na pojemniki na odpady stałe znajdującej 
się na terenie Zamawiającego w Gdańsku przy ulicy Kolorowej 25 

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Motława Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy 
Królikarnia 13, NIP 583-26-77-715, KRS 0000090406, zaprasza do złożenia oferty. 
 
Przedmiot Zamówienia 
Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie zamknięcia wiaty śmietnikowej na pojemniki na 
odpady stałe znajdującej się na terenie Zamawiającego w Gdańsku przy ulicy Kolorowej 25 

1. Wykonawca wykona roboty zgodnie z dokumentacją rysunkową i przedmiarami, które 
są pomocniczym narzędziem przy wycenianiu robót 
  
2. Do obowiązków Wykonawcy należy również: 
a) przejęcie i zorganizowanie frontu robót,  
b) wykonanie własnymi siłami i na własny koszt, a następnie zdemontowania wszystkich 
robót pomocniczych, takich jak: składowiska tymczasowe, elementy zabezpieczające (BHP), 
itp. 
c) ochrona mienia własnego jak i Zamawiającego znajdującego się na terenie frontu robót we 
własnym zakresie przez cały okres wykonywania robót, 
d)    dostarczenie własnym staraniem i na własny koszt urządzeń niezbędnych do wykonania 
przedmiotu umowy, 
e) bieżące usuwanie zbędnych materiałów, odpadków, śmieci, gruzu budowlanego, urządzeń 
prowizorycznych itp., na wysypisko miejskie np. w Gdańsku - Szadółkach, oraz stałego 
podstawiania kontenerów na odpady - zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach oraz 
udokumentowania tych czynności na żądanie Zamawiającego, 
f) zachowanie przez przedstawicieli Wykonawcy tajemnicy handlowej, nie udzielania bez 
zgody Zamawiającego żadnych informacji związanych z przedmiotem zamówienia osobom 
nieupoważnionym lub postronnym, 
g) zgłaszanie Przedstawicielowi Zamawiającego robót zanikających lub ulegających zakryciu 
do odbioru najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem ich odbioru. 
h) przerwanie robót, a jeżeli zgłoszona zostanie taka potrzeba – zabezpieczenie wykonanych 
robót przed ich zniszczeniem na żądanie Przedstawiciela Zamawiającego. Zgłoszenie winno 
być przekazane na piśmie z podaniem przyczyny tego żądania, 
i) usunięcie wszystkich urządzeń tymczasowych i prowizorycznych wykonanych przez 
Wykonawcę,  
j) na żądanie Przedstawiciela Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do sprzątnięcia 
śmieci, oraz wykonania i naprawy innych zabezpieczeń BHP w terminie określonym przez 
Przedstawiciela Zamawiającego pod rygorem zlecenia tych robót przez Zamawiającego na 
koszt Wykonawcy, 
 
3. Wykonawca odpowiada za roboty objęte Umową i winien prowadzić roboty zgodnie z 
obowiązującymi przepisami BHP. 

4. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z wykorzystaniem materiałów własnych.  

II. Warunki Oferty  
Ofertę należy złożyć zgodnie z treścią Załącznika Nr 1 do niniejszego Zaproszenia do 
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składania Ofert. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji 
Wykonawcy lub przez ustanowionego pełnomocnika. W przypadku podpisania Oferty przez 
pełnomocnika do Oferty należy załączyć pełnomocnictwo. 
 
III. Miejsce i termin składania Ofert: 

1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu na adres: Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego Motława spółka z o.o. Gdańsk ul. Królikarnia 13 w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.07.2015 r. do godz. 12:00 (liczy się data i 
godzina wpływu do Zamawiającego) 
Oferta wraz z załącznikami powinna zostać umieszczona w kopercie. Koperta ta 
powinna zostać zamknięta i oznaczona wyłącznie: 
- firmą (nazwiskiem) i adresem wykonawcy, 
- oznakowaniem: „Zabudowa wiaty śmietnikowej”. 

2. Oferty złożone po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.  
3. Zamawiający może przedłużyć termin składania Ofert w celu umożliwienia 

Wykonawcom uwzględnienia w przygotowywanych Ofertach otrzymanych od 
Zamawiającego wyjaśnień, albo uzupełnień dotyczących przedmiotu zamówienia. 

4. Przedłużenie terminu składania Ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem. 
 

IV. Warunki Zamawiaj ącego  
Prowadzenie przez Wykonawcę działalności gospodarczej i posiadanie uprawnień w 
zakresie wykonywania przedmiotu zamówienia objętego niniejszym Zaproszeniem do 
składania ofert. Potwierdzenie spełnienia w/w warunku następuje przez złożenie 
odpisu właściwego rejestru Wykonawcy  
 

V. Kryteria oceny Ofert i ich znaczenia 
          Cena   - 100%  
 
VI. Unieważnienie postępowania, niedokonanie wyboru oferty, odrzucenie oferty 

1. Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym etapie postępowania, nie 
później niż do dnia wyboru Wykonawcy 

2. Zamawiający może odstąpić od dokonania wyboru oferty.  
3. Zamawiający odrzuci ofertę, która wpłynęła po terminie zakreślonym do składania 

ofert, lub zawierająca inne braki formalne 
 

VII. Środki ochrony prawnej  
Od czynności Zamawiającego w postępowaniu nie przysługuje odwołanie. 
 
VIII. Zawarcie Umowy  

1. Zamawiający zawiera umowę w terminie maksymalnie 7 dni od dnia zawiadomienia o 
wyborze oferty najkorzystniejszej. 

2. Jeżeli Wykonawca, którego Oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy 
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzenia ich ponownej oceny. 

 
IX. Uwagi dodatkowe: 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych. 
2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia max 8 tygodni licząc od dnia przekazania 

frontu robót. 
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3. Zaproszenie do składania ofert zostaje zamieszczone na stronie internetowej 
Zamawiającego www.tbsmotlawa.pl  

4. Informacje o wyborze Wykonawcy, o unieważnieniu postępowania, o niedokonaniu 
wyboru oferty, o odrzuceniu oferty  zostaną zamieszczone na stronie internetowej 
Zamawiającego. 

5. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wyborze jego oferty w formie pisemnej. 
6. Wszelkich informacji udziela Krzysztof Łangowski tel. 58 320 37 48 e-mail 

kl@tbsmotlawa.pl.  
 

Załączniki:  
1. Załącznik Nr 1 – Wzór oferty  
2. Załącznik Nr 2 - Wzór Umowy 
3. Załącznik Nr 3 – Dokumentacja rysunkowa i przedmiary 

 
 

 



Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert 

 

 

………………………………………. 

nazwa i adres ( pieczątka firmowa ) 

Wykonawcy/ Wykonawców * 

 

…………………………. , dnia …………… 2014 roku 

 

                                                          O F E R T A 

 

Adresat: 

                                         Towarzystw o  Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o.  

                                                                              Gdańsk ul. Królikarnia 13 

 

W nawiązaniu do Zaproszenia do składania ofert na wykonanie zamknięcia wiaty 

śmietnikowej na pojemniki na odpady stałe znajdującej się na terenie Zamawiającego w 

Gdańsku przy ulicy Kolorowej 25, składamy Ofertę wykonania przedmiotu zamówienia, 

zgodnie z warunkami zawartymi w Zaproszeniu do składania ofert, w niniejszej Ofercie oraz 

w projekcie Umowy, za wynagrodzenie ryczałtowe: 

 

........................................................................ zł netto  

Podatek VAT w kwocie .....................................zł 

....................................................................... zł brutto  

Słownie: .......................................... .............................................................................  

 

 



Nadto o świadczamy, że: 

1. Uzyskaliśmy niezbędne informacje dla przygotowania i złożenia Oferty. 

2. Jesteśmy firmą, która posiada odpowiednie przygotowanie, potencjał ekonomiczny, 

techniczny, dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia 

oraz posiadającymi kwalifikacje i uprawnienia,  

3. Zapoznaliśmy się z projektem umowy i akceptujemy jej treść bez zastrzeżeń i 

zobowiązujemy się do podpisania umowy zgodnej z jej projektem w terminie 

maksymalnym 7 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego zawiadomienia o 

wyborze naszej Oferty. 

4. Upewniliśmy się, co do prawidłowości i kompletności naszej Oferty oraz wysokości 

wynagrodzenia za wykonywanie przedmiotu zamówienia. 

5. Przedmiot zamówienia wykonamy w całości we własnym zakresie.  

6. Przedmiot zamówienia wykonany w terminie ……….. (max 8) tygodni licząc od dnia 

przekazania frontu robót. 

. 

 

załączniki do oferty:  

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru Wykonawcy 

2. *  Pełnomocnictwo 

 

……………………………………………… 

nazwisko , imię osoby upoważnionej do reprezentacji oferenta  

podpis i pieczęć firmowa 

 

 

* - niepotrzebne skreślić  
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Umowa 

 
zawarta w dniu ………2015 r. w Gdańsku pomiędzy:  
Towarzystwem Budownictwa Społecznego „MOTŁAWA” Sp. z o.o. z siedzibą w 
Gdańsku przy ul. Królikarnia 13, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 
0000090406, NIP 583-26-77-715, REGON 192043457, kapitał zakładowy 99 192 000,00zł 
zwanym w dalszym tekście Umowy Zamawiającym reprezentowanym przez: 

Prezesa Zarządu – Tadeusza Mękala 
a 
.................................................................................................................................... 
z siedzibą ..................................................................................................................... 
zarejestrowanym pod numerem .........................................., NIP .................................. 
reprezentowanym przez:  
.................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie 
konkurencyjnym, została zawarta umowa o treści następującej: 

 
§ 1 

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamknięcia wiaty 
śmietnikowej na pojemniki na odpady stałe znajdującej się na terenie Zamawiającego w 
Gdańsku przy ulicy Kolorowej 25. Zamknięcie wiaty winno być wykonane w postaci 
przegrody z płyt elewacyjnych zamontowanych do konstrukcji stalowo-aluminiowej oraz 
zamknięte stalowymi drzwiami. Roboty należy wykonać zgodnie z załączoną Dokumentacją 
rysunkową zabudowy wiaty śmietnikowej. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z 
materiałów własnych.  
 
Zakres przedmiotu zamówienia określa Dokumentacja rysunkowa zabudowy wiaty 
śmietnikowej, która zawiera: 
a) widoki elewacji wraz z rozmieszczeniem projektowanych elementów, 
b) sposób montażu konstrukcji stalowej, 
c) przedmiar robót.  
 

§ 2 
1. Strony ustalają, że Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 8 tygodni licząc od 
dnia przekazania frontu robót. Za dzień wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się datę 
odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.  
2. Przekazanie frontu robót zostanie potwierdzone protokołem 
3. Rozpoczęcie robót nastąpi w dniu przekazania frontu robót, nie później niż 7 dni od daty 
podpisania umowy. 
 

§ 3 
1. Wysokość wynagrodzenia za wykonanie całego przedmiotu umowy wynosi brutto 

…………………. zł (słownie: ………………………………… i 00/100). Zapłata 
wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od daty złożenia poprawnej pod względem 
formalnym i prawnym faktury VAT w siedzibie Zamawiającego. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy w wysokości określonej w ustępie poprzedzającym 
obejmuje zapłatę za wykonanie wszystkich obowiązków Wykonawcy określonych 
umową. 



 2 

3. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru przedmiotu umowy bez 
zastrzeżeń podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego. 

4. Zapłata wynagrodzenia dokonana będzie w złotych polskich przelewem bankowym  
z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy. 

5. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

§ 4 
Przedmiot Zamówienia musi być wykonany zgodnie z Umową, dostarczoną dokumentacją, 
obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, z 
zachowaniem szczególnej staranności. 
 

§ 5 
Kierownikiem robót z ramienia Wykonawcy czuwającym nad wykonaniem robót objętych 
niniejszą umową jest Pan …………….. (upr. budowlane nr.: ………………), Inspektorem 
Nadzoru Budowlanego z ramienia Zamawiającego jest Pan Grzegorz Batkowski,  
(upr. budowlane nr: 171/Gd/2002), Przedstawicielem Działu Administracji Zamawiającego 
jest Pani Sonia Sadzińska 
2. Wykonawca i Zamawiający zobowiązują powiadamiać się wzajemnie w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności o zamiarze zmiany wskazanych w ustępie 1 Kierownika robót, 
Inspektora Nadzoru, ze wskazaniem nazwiska zastępcy, jego uprawnień budowlanych oraz 
uzasadnieniem zmiany. Zmiana dokonana w sposób określony powyżej nie stanowi zmiany 
umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.  
 

§ 6 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
a) udostępnienie Wykonawcy frontu robót, 
b) dokonanie odbioru robót i płatności zgodnie z postanowieniami Umowy. 
2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
a) przejęcie i zorganizowanie frontu robót,  
b) wykonanie własnymi siłami i na własny koszt, a następnie zdemontowania wszystkich 
robót pomocniczych, takich jak: składowiska tymczasowe, elementy zabezpieczające (BHP), 
itp. 
c) ochrona mienia własnego jak i Zamawiającego znajdującego się na terenie frontu robót we 
własnym zakresie przez cały okres wykonywania robót, 
d)    dostarczenie własnym staraniem i na własny koszt urządzeń niezbędnych do wykonania 
przedmiotu umowy, 
e) bieżące usuwanie zbędnych materiałów, odpadków, śmieci, gruzu budowlanego, urządzeń 
prowizorycznych itp., na wysypisko miejskie np. w Gdańsku - Szadółkach, oraz stałego 
podstawiania kontenerów na odpady - zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach oraz 
udokumentowania tych czynności na żądanie Zamawiającego, 
f) zachowanie przez przedstawicieli Wykonawcy tajemnicy handlowej, nie udzielania bez 
zgody Zamawiającego żadnych informacji związanych z przedmiotem zamówienia osobom 
nieupoważnionym lub postronnym, 
g) zgłaszanie Przedstawicielowi Zamawiającego robót zanikających lub ulegających zakryciu 
do odbioru najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem ich odbioru. 
h) przerwanie robót, a jeżeli zgłoszona zostanie taka potrzeba – zabezpieczenie wykonanych 
robót przed ich zniszczeniem na żądanie Przedstawiciela Zamawiającego. Zgłoszenie winno 
być przekazane na piśmie z podaniem przyczyny tego żądania, 
i) usunięcie wszystkich urządzeń tymczasowych i prowizorycznych wykonanych przez 
Wykonawcę,  
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j) na żądanie Przedstawiciela Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do sprzątnięcia 
śmieci, oraz wykonania i naprawy innych zabezpieczeń BHP w terminie określonym przez 
Przedstawiciela Zamawiającego pod rygorem zlecenia tych robót przez Zamawiającego na 
koszt Wykonawcy, 
2. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony mienia własnego podczas prowadzenia robót.  
 

§ 7 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przedmiot umowy aż do dnia odbioru przedmiotu 
umowy przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.  
 

§ 8 
1. Odbiór ma na celu przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy określonego w 

umowie po sprawdzeniu jego należytego wykonania. 
2. O osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca zawiadamia Zamawiającego z 

jednodniowym wyprzedzeniem.  
3. Odbiór winien być przygotowany przez Wykonawcę sprawnie i z należytą starannością.  
4. Protokół podpisany przez uczestników odbioru przechowuje Zamawiający 

 

§ 9 
1. Odbioru wykonanych robót od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zmawiającego. 
2. Jeżeli w toku odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości 

do odbioru z powodu nie zakończenia robót Zamawiający może odmówić odbioru. 
Stwierdzone przy odbiorze wady i usterki umieszcza się w specjalnym wykazie 
stanowiącym załącznik do protokołu, z podaniem terminu ich usunięcia. 

3. Wady Wykonawca usuwa na swój koszt. 
 

§ 10 
1. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać w szczególności:  

- określenie przedmiotu odbioru; 
- miejsce sporządzenia protokołu; 
- datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru; 
- oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze z podaniem charakteru w jakim 

uczestniczyły; 
- wykaz dokumentów przekazywanych przez Wykonawcę Zamawiającemu w trakcie 

odbioru; 
- spis ujawnionych wad i usterek; 
- decyzje o przyjęciu lub odmowie przyjęcia przedmiotu zamówienia; 
- oświadczenia i wyjaśnienia osób uczestniczących w odbiorze; 
- podpisy uczestników odbioru. 

2. Odmowa podpisania protokołu przez któregokolwiek z uczestników odbioru jest 
odnotowywana w protokole. 

3. Protokół odbioru sporządza się, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla 
Zamawiającego i Wykonawcy. Zamawiający doręcza Wykonawcy sporządzony protokół 
w dniu zakończenia odbioru. 
 

§ 11 
1. Na wykonane zgodnie z umową roboty Wykonawca udziela 3 letniego okresu 

gwarancyjnego, licząc od dnia odbioru. 
2. Za początek biegu terminu gwarancji uważa się dzień następny po dniu, w którym 

zakończony został (bez wykrycia wad) odbiór robót zaś w przypadku wykrycia wad dzień 
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następny po dniu, w którym podpisany został protokół z usunięcia wykrytych podczas 
odbioru wad. Termin usunięcia wad wyznacza Zamawiający. 

 

§ 12 
1. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 3 lat.  
2. Za początek biegu terminu rękojmi uważa się dzień następny po dniu, w którym 

zakończony został (bez wykrycia wad) odbiór robót zaś w przypadku wykrycia wad dzień 
następny po dniu, w którym podpisany został protokół z usunięcia wykrytych podczas 
odbioru wad. Termin usunięcia wad wyznacza Zamawiający. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady, także po upływie 
terminów, o których mowa w ust., 1 jeżeli przed ich upłynięciem zawiadomił Wykonawcę 
o wadzie.  

 
§ 13 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
wzajemnych zobowiązań, na niżej opisanych zasadach. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
a) za opóźnienie w oddaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 50 zł za każdy dzień 

opóźnienia; 
b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji w 

wysokości 50 zł za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego przez 
Zamawiającego na usunięcie wad; 

c) 2.500 zł z tytułu zaistnienia wady nienadającej się do usunięcia jednakże nie 
nieumożliwiającej korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przedmiotem 
zamówienia; 

d) za odstąpienie od Umowy z winy Wykonawcy, w wysokości 5.000 zł. 
3. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega 

sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 
4. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych na rzecz Zamawiającego  

w terminie 7 dni liczą od dnia otrzymania wezwania do dokonania zapłaty. Wykonawca 
wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
 

§ 14 

1. Jeżeli Wykonawca popadnie w opóźnienie w wykonywaniu Przedmiotu Zamówienia lub 
jego części, Zamawiający może przerwać wykonywanie robót przez Wykonawcę i odstąpić 
od Umowy w całości lub w odniesieniu do części robót niewykonanych, przerwać wykonanie 
robót przez Wykonawcę i zlecić realizację niewykonanych robót osobie trzeciej, na koszt i 
ryzyko Wykonawcy. Koszt ten zostanie potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy. 
2. W wyżej opisanym przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialności za już 
wykonane roboty, jak również nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do 
Zamawiającego z tytułu odstąpienia przez niego od Umowy.  
3. W przypadku przerwania robót i odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, w sytuacji 
określonej powyżej, Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę wyznaczając termin  
sporządzenia inwentaryzacji, w przypadku odmowy udziału Wykonawcy w inwentaryzacji po 
upływie wyznaczonego terminu Zamawiający sporządza samodzielnie protokół 
inwentaryzacji robót oraz dokonuje odbioru technicznego robót i na tej podstawie rozlicza 
wynagrodzenie Wykonawcy, wyznaczając jednocześnie termin na opróżnienie frontu robót z 
osób, maszyn, urządzeń i tych materiałów Wykonawcy, które Zamawiający uzna za zbędne. 
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§ 15 

1. Każda ze stron może odstąpić od Umowy, lub od części Umowy w przypadkach 
określonych w przepisach kodeksu cywilnego. 
2. Zamawiający może także odstąpić od Umowy, lub od części Umowy w następujących 
przypadkach: 
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie zamówienia 
nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
Umowy. Zamawiający może w tym przypadku od Umowy odstąpić w terminie dwóch 
tygodni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 
Umowy 
b) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem robót tak dalece, że nie jest 
prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w terminie umownym,  
c) gdy nastąpi nieuzasadniona przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy i roboty nie zostaną 
wznowione po pierwszym wezwaniu,  
d) wykonywania przez Wykonawcę robót z naruszeniem Umowy, 
e) zlecenia robót objętych niniejszą Umową osobie trzeciej bez zgody Zmawiającego, 
f) likwidacji firmy Wykonawcy lub złożenia w Sądzie wniosku o ogłoszenie upadłości 
Wykonawcy  
g) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, a w szczególności zajęcia wierzytelności z 
tytułu wykonania Umowy. 
3. Odstąpienie od Umowy, określone w ust. 2 lit a) niniejszego paragrafu, nie jest 
zawinionym odstąpieniem od Umowy i nie rodzi skutków w postaci zobowiązania do zapłaty 
kary umownej. 
4. Odstąpienie od umowy wymaga wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu, chyba 
że bezpośrednio w umowie zastrzeżono, ze wyznaczenie dodatkowego terminu nie jest 
konieczne. 
 

§ 16 

1. W razie odstąpienia od Umowy obowiązkiem Wykonawcy jest: 
a) uczestniczenie przy sporządzaniu przez Zamawiającego protokołu inwentaryzacji robót w 
toku, na dzień odstąpienia,  
b) uczestniczenie w odbiorze technicznym robót wykonanych do dnia odstąpienia od 
Umowy, lub od części Umowy w tym robót w toku i robót zabezpieczających. 
c) zabezpieczenie przerwanych robót w uzgodnionym zakresie, na koszt strony, która 
spowodowała odstąpienie od Umowy, lub od części Umowy 
d) sporządzenie wykazu materiałów, urządzeń i konstrukcji, których pozostawienie na 
froncie robót jest niezbędne, 
e) pozostawienie na froncie robót  materiałów, urządzeń i konstrukcji, których pozostawienia 
zażądał Zamawiający, 
f) wezwanie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót w toku i robót 
zabezpieczających.  
2. W razie odstąpienia od Umowy, lub od części Umowy z przyczyn, za które Wykonawca 
nie odpowiada, Zamawiający jest zobowiązany do: 
a) dokonania odbioru technicznego robót w toku i robót zabezpieczających oraz zapłaty 
należnego wynagrodzenia, 
przejęcia frontu robót. 
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§ 17 
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą stron. Wymaga to formy 

pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy, chyba że konieczność wprowadzenia 

zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 

§ 18 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą mają przepisy Kodeksu cywilnego, oraz inne 
powszechnie obowiązujące przepisy. 
 

§ 19 
Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd 
Powszechny właściwy rzeczowo z siedzibą w Gdańsku. 
 

§ 20 
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze Stron. 
 
 
 

 Z A M A W I A J Ą C Y                                                 W Y K O N A W C A  



20.04.2015r. Gda�sk

DOKUMENTACJA     RYSUNKOWA     

ZABUDOWY     WIATY     �MIETNIKOWEJ  

GDA�SK,     UL.     KOLOROWA     

                                                                                        Opracowanie: mgr in�. Łukasz Araszewicz



   Opis techniczny 

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest zabudowa wiaty �mietnikowej przy ul. Kolorowa, w Gda�sku.

2. Opis istniej�cego obiektu budowlanego

Istniej�ca wiata jest obiektem wolnostoj�cym, opartym na planie prostok�ta, z jedn� otwart� �cian�, 

przekryte dachem sko�nym. Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej udoskonalonej. Układ 

konstrukcyjny podłu�ny, o rozpi�to�ci 7,10m x 2,75m. Fundamenty monolityczne betonowe. �ciany 

fundamentowe monolityczne betonowe. �ciany osłonowe murowane z kostki betonowej gr. 20 cm. 

Wieniec monolityczny �elbetowy. Wi��ba dachowa stalowa. Dachy sko�ne pokryte 

blachodachówk�. Obróbki blacharskie z blachy powlekanej. Rury spustowe i rynny PVC. Izolacje 

fundamentów i �cian fundamentowych z mas bitumicznych. Nawierzchnia wewn�trz �mietnika, 

betonowa gr. 5 cm (Rys. 1, Przekrój B-B). 

3. Ocena stanu istniej�cego 

Stan techniczny obiektu jest dobry oraz spełnia wymagania warunków technicznych. No�no�	

elementów konstrukcyjnych jest zachowana. Projektowane zamkni�cie nie powoduje wzrostu 

obci��e� statycznych oraz nie b�dzie stanowiło zagro�enia dla zdrowia i �ycia osób 

przebywaj�cych w otoczeniu obiektu. 

4. Dane liczbowe

Powierzchnia netto – Pn = 19,25 m2 

Powierzchnia zabudowy – Pz = 21,83 m2 

Kubatura – V = 74,18 m3

5. Opis projektowanej zabudowy 

Projektuje si� zamkni�cie wiat �mietnikowych w postaci przegrody wykonanej z płyt elewacyjnych 

Rockpanel gr. 8 mm, wraz z drzwiami wej�ciowymi. Monta� konstrukcji stalowej do �cian 

zewn�trznych i nowo projektowanych stóp fundamentowych przy pomocy blach w�złowych 

mocowanych �rubami M12 (wg Rys. 4, Rys. 5). Stopy fundamentowe �elbetowe, o wymiarach 

30x30x60 cm, wykonane z betonu C16/20, zazbrojone pr�tami 4 Ø12 o minimalnej otulinie betonu 

3 cm. Stopy fundamentowe  wykonywane bezpo�rednio w gruncie, nieizolowane. Słupy konstrukcji 

stalowej mocowane, przy pomocy blach w�złowych, do stóp fundamentowych. Profile aluminiowe



ł�czone z konstrukcj� stalow� przy pomocy blach w�złowych i skr�canych wkr�tami 

samowierc�cymi 5.5 mm ze stali nierdzewnej . Płyty elewacyjne montowane do konstrukcji 

stalowej wykonanej ze stalowych profili zamkni�tych o przekrojach: 80x60x4 (górna belka 

konstrukcji), 60x60x4 (dolne belki konstrukcji, słupy, nadpro�e) oraz do wypełniaj�cych 

konstrukcj�, profili aluminiowych o przekroju 60x40x2. Sposób monta�u płyt do konstrukcji 

wykona	 według zalece� i instrukcji monta�u producenta. Kolor płyt elewacyjnych według 

kolornika RAL 7012.  Drzwi wej�ciowe wykonane ze stalowych profili zamkni�tych o przekrojach 

40x20x1,5 (rama) oraz 30x20x1,5 (słupki) wg Rys. 7, Rys. 8. Drzwi malowane w kolorze RAL 

7012. Nie przewiduje si� wykonywania �adnych obróbek blacharskich oraz izolacji 

przeciwwilgociowych. 

6. Ogólne uwagi wykonywania robót

Przed wykonywaniem robót nale�y sprawdzi	 wymiary rzeczywiste obiektu. Roboty winne by	

prowadzone przez osoby do tego uprawione oraz zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami Prawa 

Budowlanego, warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada	 budynki, warunkami BHP i 

zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca zobowi�zany jest do stosowania wyrobów budowlanych 

posiadaj�cych dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie. Rozwi�zania systemowe 

nale�y wykonywa	 zgodnie z zaleceniami producenta materiałów budowlanych. 



Spis rysunków

1. Plan sytuacyjny

2. Rzut, Elewacja A – A, Przekrój B – B 1:50/1:20

3. Widok płyt elewacyjnych 1:50

4. Widok konstrukcji 1:50

5. Detal 1, detal 2 1:5

6. Detal 3, detal 4 1:5

7. Detal 5 1:5 

8. Brama – przekrój 1:10 

9. Brama – widok 1:10  

10. Lokalizacja stóp fundamentowych 1:50

11. Zbrojenie stóp fundamentowych 1:10
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Profil stalowy zamkni�ty
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Schemat ��czenia profili aluminiowych z konstrukcj�
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Brama - przekr�j
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S�upki profil stalowy zamkni�ty
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Brama - widok
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Lokalizacja st�p fundamentowych

Inwestor

Adres inwestycji

Sporz�dzi�

Kwiecie� 2015 Rys. 10Skala 1:50 
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Towrzystwo Budownictwa Spo�ecznego "Mot�awa" Sp. z o.o.

Gda�sk, ul. Kr�likarnia 13

mgr in�. �ukasz Araszewicz
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Kwiecie� 2015 Rys. 11

Dokumentacja rysunkowa wiat �mietnikowych

Gda�sk, ul. Kolorowa

Towrzystwo Budownictwa Spo�ecznego "Mot�awa" Sp. z o.o.

Gda�sk, ul. Kr�likarnia 13

mgr in�. �ukasz Araszewicz

�
 1

2
 A

-I
II

5
0

5
0

�
 1

2
 A

-I
II

1
2

1
2

1
2

1
2

2
 �

 1
2

2
 �

 1
2

5
 �

 6
 c

o
 1

0
 c

m
5

5

25

25

20

20

2 � 12

� 6

Zbrojenie stopy fundamentowej
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2 � 12

Beton: C16/20

Stal: �12 A-III B500SP

        � 6 A-0 St0S-b

Skala 1: 10



wiata_kolorowa25a.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 KNR 2-02
0290-01
analogia

Przygotowanie i monta� zbrojenia elementów budynków i budowli - �ruby, na-
kr�tki, kotwy

t

0.01 t 0.010
RAZEM 0.010

2 KNR 2-02
0290-02
analogia

Przygotowanie i monta� zbrojenia elementów budynków i budowli - �ruby, na-
kr�tki, kotwy

t

0.02 t 0.020
RAZEM 0.020

3 KNR 0-15
0525-02
analogia

Dostawa i monta� konstrukcji aluminiowej m2

14.25 m2 14.250
RAZEM 14.250

4 KNR 0-21
4004-06

Poszycie �cian szkieletowych z płyt elewacyjnych m2

15.27 m2 15.270
RAZEM 15.270

5
kalk. własna

Dostawa i monta� stalowej konstrukcji wsporczej kg

150 kg 150.000
RAZEM 150.000

6
kalk. własna

Dostawa i monta� drzwi stalowych kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

7 KNR 2-25
0407-05
analogia

Nawierzchnie z kostki betonowej - rozebranie kostki z odkładem m2

0.72 m2 0.720
RAZEM 0.720

8 KNR 2-01
0312-07

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i gł�boko�ci do 0.7 m (kat.
gruntu IV)

dół.

2 dół. 2.000
RAZEM 2.000

9 KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i monta� zbrojenia elementów budynków i budowli - pr�ty zbro-
jeniowe stóp fundamentowych

t

0.01 t 0.010
RAZEM 0.010

10 KNR 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe prostok�tne �elbetowe, o obj�to�ci do 0,5 m3 - r�czne
układanie betonu

m3

0.12 m3 0.120
RAZEM 0.120

11 KNR 2-31
0302-01

Nawierzchnia z kostki betonowej - ponowne uło�enie wcze�niej rozebranej
kostki

m2

0.5 m2 0.500
RAZEM 0.500

- 1 -

Norma PRO Wersja 4.44a Nr seryjny: 31467 U�ytkownik: TBS Motława ŁA


