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Z L E C E N I E nr             /N /2016 

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity. DZ.U. z 2013 r. nr 907 z późniejszymi zmianami) zleca wykonanie robót 
budowlanych polegających na budowie: zjazdu z drogi gminnej ul. 5-go stycznia  na drogę pożarową KPP 
w Wolsztynie zgodnie z załączonym projektem budowlanym, obmiarem i decyzją nr 32/2015 
z 23.01.2015 r. Starosty Wolsztyńskiego zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej 
pozwolenia na budowę pozwoleniem na budowę” łącznie z  opłaty związanymi z zajęciem pasa 
drogowego i inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą, które ponosi Wykonawca 
(CPV: 45233000-9 DROGI , 45111300-1 Roboty rozbiórkowe,  45233200-1  Nawierzchnie). 
1. Zakres robót zgodny z zapytaniem ofertowym i złożoną ofertą i ustaleniami z użytkownikiem. 
2. Ogólna wartość zlecenia wynosi …………………………… zł brutto. 
3. Termin wykonania całości robót: 30 dni od przekazania placu budowy lecz nie dłużej niż do 18.12.2016 r. 
4. Gwarancja na wykonane roboty wynosi 5 lat. 
5. Roboty zostaną opłacone przelewem po otrzymaniu faktury VAT łącznie z podpisanym protokołem odbioru 

robót 
6. stwierdzającym wykonanie robót bez wad, w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury. 
7. Kary umowne Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a. za zwłokę w wykonaniu całości przedmiotu umowy – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego 
brutto, 
za każdy dzień zwłoki 

b. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji  
w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto należnego za  element robót dotknięty wadą, za każdy dzień 
zwłoki. 

c. w razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto. 

8. Objęte zleceniem roboty Wykonawca zobowiązany jest prowadzić zgodnie z wymogami ustawy Prawo 
budowlane, przestrzegając zasad BHP oraz przepisami przeciwpożarowymi. W przypadku użytkowania na 
budowie własnego sprzętu Wykonawca musi posiadać aktualne atesty dopuszczające sprzęt do użytkowania. 

9. Wykonawca zabezpiecza udział w realizacji robót wyłącznie pracowników przeszkolonych w zakresie BHP,  
odpowiadającym rodzajowi wykonywanych robót, oraz posiadających aktualne badania lekarskie. 

10. Bezpośrednio po ukończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do uporządkowania 
stanowiska pracy. 

11. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez jego pracowników lub osoby 
działające na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciała lub mienia przy realizacji przedmiotu 
umowy. 

12. Wszystkie materiały zastosowane przez Wykonawcę winny posiadać certyfikaty i atesty ITB i PZH, 
stwierdzające możliwość stosowania ich w obiektach użyteczności publicznej, które należy dostarczyć 
Zamawiającemu. Dla urządzeń mechanicznych i elektrycznych świadectwa techniczne tych urządzeń wydane 
przez producenta należy dostarczyć do Zamawiającego. 

13. Za gospodarkę odpadami na budowie odpowiedzialny jest Wykonawca. 
14. Inspektorem nadzoru KWP będzie mgr inż. Maria Mróz, e-mail: maria.mroz@po.policja.gov.pl ,tel. 061 8413267. 
15. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zleceniu mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

 

ZAMAWIAJĄCY:    WYKONAWCA PRZYJMUJE DO REALIZACJI: 
 
 
 
 
Fakturę należy wystawić na następujący adres: 
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu 
ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań 
NIP 777-00-01-878 
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