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Umowa nr 32 “>79G 

o zastępstwo inwestorskie

W dniu ... ri £ r.HcinA a.. -.. 1996 r. w Warszawie pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową 

"Przy Metrze" z siedzibą w Warszawie przy ul. Lanciego 12 reprezentowaną przez:

1. Ewę Zacharewicz - Prezesa Zarządu

2. Elżbietę Dobrzańską - Zastępcę Prezesa

zwaną w treści Umowy "Spółdzielnią" a , •
Spółdzielczym Zrzeszeniem Budowy Domków Jednorodzinnych "Stokrotka"

z siedzibą w Warszawie przy ul- Biskupiej 14 wpisanym do Rejestru Spółdzielni

pod poz. 1924 reprezentowanym przez:
Emilian Marian Regulski - Prezes Zarządu

Tadeusz Adamczyk - V-ce Prezes Zarządu d/s Technicznych

zwanym w treści umowy "Inwestorem zastępczym" 

zawarta została umowa o następującej treści:

§ 1

1 . Przedmiotom umowy jest wybudowanie budynków mieszkalnych w obrębie ulic 

Migdałowej, Lanciego, KEN.

2. Zakres niniejszej umowy obejmuje: 

a/ przygotowanie inwestycji,

b/ wykonanie projektu technicznego i budowlanego, 

c/ wykonanie inwestycji w systemie generalnego wykonawstwa.

3. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania przedmiotu umowy określa załącznik nr 1.
I-—

§ 2

1. Ustala się dzień uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę jako
• • <

termin rozpoczęcia wykonania inwestycji. Zakończenie robót nastąpi w ciągu 

18 miesięcy od daty rozpoczęcia.

2. Szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy prac zawiera załącznik nr 2.

§ 3

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie wykonawcy za przedmiot umowy będzie stanowiło

iloczyn całkowitej powierzchni wszystkich lokali mieszkalnych oraz kwoty

14.800 zł + VAT w budynkach niskich lub 15-300 zł + VAT w budynkach wysokich 
, 2stanowiące cenę 1 m powierzchni lokalu.



2. Wynagrodzenie Inwestora Zastępczego ma charakter stały przez okres G-miesięcy, 

a następnie będzie podlegało sukcesywnej waloryzacji wskaźnikiem wzrostu cen 

robót budowlano-montażowych dla budownictwa mieszkaniowego, publikowanym przez 

GUS. Waloryzacji podlegają poszczególne elementy robót.

3. Wynagrodzenie określone w ust.l nie obejmuje wynagrodzenia za budowę miejsc 

postojowych w garażach podziemnych, które ustala się na kwotę 20-000 zl od 

Jednego miejsca + VAT. . .
* f * '

d. W przypadku konieczności rozszerzenia'zakresu przedmiotu umowy wynikającej 

z przyjętej przez Spółdzielnię koncepcji, Inwestor Zastępczy wykona dodatkowe

roboty na podstawie odrębnych ustaleń co do ceny i terminu.w formie aneksu do 

niniejszej umowy.
.. H

J. Ustala się, że rozliczenie Spółdzielni z Inwestorom Zastępczym będzio odbywało 

się w trakcie realizacji Inwestycji na podstawie zaliczek płatnych na 7 dni 

przed rozpoczęciem kolejnych ctopów inwestycji, będących przedmiotem odbiorów 

częściowych ustalonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym inwestycji.

Ostateczne rozliczenie nastąpi po dokonaniu odbioru końcowego inwestycji przez 

Spółdzielnię. . ’

2. Warunkiem zapłacenia drugiej i kolejnych zaliczek będzie stwierdzenie przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonania poprzedniego etapu inwestycji.

3* Pierwsza zaliczka w kwocie . . 5 9 9 . .  z i będzio płatna do dnia . 9.1 i 

na poczet wynagrodzenia Inwestora Zastępczego za prace określone w § 1 ust.2 

pkt.a i b-

A. Płatności będą realizowane na konto Inwestora Zastępczego na podstawie wystawio

nych przez niego faktur w terminie ld dni od daty wystawienia faktury.. j »*. *
W przypadku nic uregulowania faktury w terminie ] A dni Inwestor Zastępczy będzie

I .
^sliczoł ustawowo odsetki za zwłokę.

W przypadku zwłoki w uregulowaniu faktury przekraczającej 30 dal Inwestor 

Zastępczy ma prawo wstrzymać budowę do czasu uregulowania*należności, Kosz ty
»
przestojów zwiększają koszt inwestycji.

§ 5

1. Tytułem zabezpieczenia roszczeń Spółdzielni Inwestor. Zastępczy zdeponuje w

kosie Spółdzielni weksel własny /bez protestu/ na kwotę 2% wynagrodzenia umowy.

A
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2- Uruchomienie weksla możliwe jcsl. w przypadku stwierdzenia przez Inspektora 

nadzoru wad w przedmiocie umowy oraz nieusunięcic jej w terminie uzgodnionym 

między stronami pod warunkiem udostępnienia przedmiotu, w którym występuje wada.

3. |»o upływie rękojmi i w przypadku gdy nic zaistnieją okoliczności opisano w 

pkt.2 Spółdzielnia dokona zwrotu weksJa. W przypadku konieczności uruchomienia 

weksla w okreais rękojmi - zwrot kwoty, na którą został wystawiony weksel, 

nastąpi po pomniejszeniu jej o wartość kosztów wynikłych z zastępczego usunięcia

wad. • . .

Koszty zastępczego usunięcia wad Spółdzielnia zobowiązana jest przedstawić 

Inwestorowi Zastępczemu do akceptacji.

§ 6

1. Inwestor Zastępczy zobowiązany jest do przedstawienia do odbioru, a Spółdzielnia 

do odebrania przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego wykonania.

2. Odbiorów częściowych robót oraz dostarczonych materiałów dokonuje Inspektor 

Nadzoru Spółdzielni wraz z przedstawicielem Spółdzielni przy udziale Kierownika 

budowy Inwestora Zastępczego w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia 

przez Inwestora Zastępczego gotowości do odbioru - w formie odpowiednich 

zapisów w dzienniku budowy.

3. W przypadku zakończenia robót zanikających lub ulegających zakryciu. Spółdzie

lnia zobowiązana jest do ich odbioru w ciągu 3 dni roboczych, po zgłoszeniu 

przez Inwestora Zastępczego gotowości ich odbioru.

4. Warunkiem dokonania odbioru końcowego obiektów i przekazania ich do użytkowa

nia jest przedstawienie przez Wykonawcę wszystkich dokumentów i'protokołów 

wymaganych przez instytucje zobowiązane do uczestniczenia w odbiorze końcowym - 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
, ‘ I

5. Inwestor Zastępczy zawiadomi Spółdzielnię o gotowości do odbioru końcowego 

w terminie 7 dni przed terminem jego rozpoczęcia.

Spółdzielnia rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie wskazanym 

przez Inwestora Zastępczego i zakończy je najpóźniej w ciągu 14 dni od ich 

rozpoczęcia. W przypadku nie zakończenia czynności w tym terminie, za datę 

odbioru końcowego uznaje się pierwszy dzień, w którym zgodnie z powyższymi
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ustaleniami Spółdzielnia mogła odebrać przedmiot umowy, o ile nie zostały 

protokólarnie stwierdzone wady obiektu uniemożliwiające jego eksploatację.

6. W przypadku nie przystąpienia przez Spółdzielnię do odbiorów w wyznaczonych 

terminach, Inwestor Zastępczy dokona jednostronnych odbiorów.

Inwestor Zastępczy ma prawo do renegocjacji warunków umowy, przede wszystkim

terminów realizacji i wartości umowy, w przypadku:

1. Zwłoki w spełnieniu warunków zawartych w § 4 pkt. 4;

2. Zaistnienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie 

z harmonogramem robót potwierdzonych odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy;

3. Zaistnienia zdarzeń, które nastąpiły po zawarciu umowy, a których strony nie 

były w stanie przewidzieć w momencie jej zawarcia i których, zaistnienie lub 

skutki uniemożliwiają wykonanie umowy;

4. Konieczność wykonania robót dodatkowych mających wpływ na termin realizacji;

5. Udokumentowania, że koszt infrastruktury przekroczył 10% wartości inwestycji.

1. Ustala się, że okres rękojmi za wszelkie wady budynków oraz materiałów i urzą

dzeń wybudowanych, a także wykonane prace wynosi 3 lata, poczynając od daty 

odbioru końcowego.

2. Wszelkie wady ujawnione w okresie rękojmi Spółdzielnia zobowiązuje się zgłosić 

Inwestorowi Zastępczemu w formie pisemnej- Inwestor Zastępczy zobowiązuje się 

do usunięcia wad w terminie ustalonym ze Spółdzielnią.

Strony przewidują następujące kary umowne:

1. Inwestor Zastępczy zapłaci Spółdzielni karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia
. I

umownego, jeżeli odstąpi od umowy z przyczyn leżących po jego stronie. Nie uzyskanie 

decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie objętym niniejszą umową nie stanowi
I

przyczyny, o której mowa w zdaniu poprzednim.

2. ' Spółdzielnia zapłaci Inwestorowi Zastępczemu karę umowną w wysokości 5%

wynagrodzenia umownego, jeżeli odstąpi od umowy z przyczyn leżących po jej 

stronie.

3* Inwestor Zastępczy zapłaci Spółdzielni karę umowną w wysokości:

a/ 0,1% za każdy dzień zwłoki w oddaniu etapu budowy będącego przedmiotem

odrębnego odbioru, nie więcej jednak niż 10% ceny za ten przedmiot odbioru 

b/ 0,1% za każdy dzień zwłoki w oddaniu całego przedmiotu umowy, nie więcej 

niż 7 % za cały przedmiot odbioru,

§ 7

§ 8

§ 9
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c/ 0,1% za każdy dzień zwioki w usunięciu wady, ujawnionej w okresie rękojmi 

liczonej od wartości elementów robót, którego wada dotyczy.

A. Strony zastrzegają prawo dochodzenia przez każdą z nich odszkodowania uzupeł

niającego ponoszącego wartość kar umownych - do wartości rzeczywiście ponie

sionej szkody.

§ 10

]. Ze strony Inwestora Zastępczego roboty będzie prowadził Kierownik budowy, 

legitymujący się właściwymi uprawnieniami - wyznaczony wpisem do dziennika 

budowy -
2. Ze strony Spółdzielni nadzór pełnić będzie Inspektor nadzoru, legitymujący się 

właściwymi uprawnieniami - wyznaczony wpisem do dziennika budowy.

§ 11

W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane.

§ 12

Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia z zastrzeżeniem postanowień § 2-

§ 13

Umowę sporządzono w A jednobrzmiących egzemplarzach po 2 dla każdej ze stron.
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