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Załącznik nr 2 do Ogłoszenia 

UMOWA ZGO. 

Zawarta w dniu      .2017 r. pomiędzy Gminą Piława Górna z siedzibą przy                                 
ul. Piastowskiej 69, 58-240 Piława Górna NIP: 882-10-08-231 – Urząd Miasta w Piławie 
Górnej 
reprezentowaną przez: 
Burmistrz Piławy Górnej – Zuzannę Bielawską 
Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy– Małgorzaty Surdyk 
zwaną dalej „Zamawiającym” 
 
a 
 
zwanym dalej „Wykonawcą” 
 
Stosownie do dokonanego w dniu     .2017 r. rozstrzygnięcia postępowania o udzielanie 
zamówienia o szacunkowej wartości netto nie przekraczającej równowartości 30 000 euro, 
prowadzonego zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych dla zadania „Wyeliminowanie niezgodności ujawnionych przez kontrolę 
coroczną główną na placach zabaw w Piławie Górnej”, w wyniku, którego jako 
najkorzystniejsza wybrana została oferta ww. Wykonawcy, strony zawierają umowę, zwaną w 
dalszej części Umową, następującej treści: 
 

Ustalenia wstępne 

§ 1 

Wykonawca oświadcza, że:  
1. Znane mu są warunki techniczne i lokalizacyjne wykonywania usługi będącej przedmiotem 

zamówienia.  
2. Posiada niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy środki, 

a w szczególności wyposażenie techniczne. Dysponuje specjalistycznym sprzętem 
mechanicznym oraz środkami transportowymi.  

3. Dysponuje odpowiednią liczbą osób niezbędnych do prawidłowego i terminowego 
wykonania przedmiotu umowy 

                                               
Przedmiot umowy 

§ 2 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej 
na usunięciu usterek ujawnionych przez kontrolę coroczną główną na placach zabaw 
w Piławie Górnej. Wykonawca wykonywać będzie przedmiot umowy własnym 
sprzętem.  

2. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Naprawa i dostosowanie do istniejących 
norm placów zabaw na terenie Gminy Piława Górna.   

3. Wymagany zakres usług:   

a) Uzupełnienie brakujących elementów w urządzeniach zabawowych. 
b) Uzupełnienie piasku, gleby pod urządzeniami zabawowymi. 
c) Wymiana spróchniałych, zniszczonych elementów na nowe. 
d) Utworzenie nawierzchni amortyzującej z piasku pod urządzeniami zabawowymi. 
e) Prace konstrukcyjne (wypionowanie, wypoziomowanie konstrukcji) 
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Wszystkie wymienione czynności należy wykonać zgodnie z ich opisem w załączniku do 
Umowy. 
  

Obowiązki i zobowiązania wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu umowy 

§ 3 

1. Wykonawca oświadcza, że podejmując się wykonania przedmiotu umowy, posiada 
odpowiednie kwalifikacje i umiejętności do jej wykonywania, a także odpowiedni 
potencjał techniczny, a przedmiot umowy wykona z najwyższą starannością zgodnie           
z zasadami sztuki budowlanej i obowiązującymi przepisami.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac z zachowaniem szczególnej 
ostrożności tak, aby nie zniszczyć istniejących nasadzeń, alejek, ogrodzeń i innych 
urządzeń.                        W przypadku stwierdzenia mi. w/w zniszczeń na terenach 
objętych umową Wykonawca jest zobowiązany do ich niezwłocznej likwidacji.  
Zamawiający dopuszcza możliwość wjazdu na teren placów zabaw pojazdów o ile nie 
spowoduje to znaczących uszkodzeń (np. koleiny itp.) 

3. Wykonawca wyposaży się na własny koszt we wszystkie elementy niezbędne do 
prawidłowego wykonania zadania takie jak m.in zaślepki, nakrętki itp. 

4. Wykonawca zdemontuje i zagospodaruje we własnym zakresie elementy wyznaczone                  
w załączniku do Umowy do wymiany lub usunięcia. 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składowania piasku na terenie placów zabaw 
– musi on być od razu po przywiezieniu zagospodarowywany. 

6. Wykonawca daje 12 miesięczną gwarancję na wymienione elementy drewniane. 
7. Po wykonaniu zadania wszystkie elementy placów zabaw mają być sprawne                         

i bezpieczne       w użytkowaniu. 
8. Wykonawca uzupełni książki placów zabaw w ramach przeprowadzonych prac. 
9. Odbiór robót nastąpi w terminie uzgodnionym z Zamawiającym po wykonaniu 

zadania.                   Z czynności odbiorowych sporządzony będzie protokół odbioru. 
10. W przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze Zamawiający wyznaczy dodatkowy 

termin na ich usunięcie. Po ich ostatecznym usunięciu, nastąpi ponowny odbiór.  
11. Wszystkie usługi należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami. Wszelkie usługi należy wykonywać z zachowaniem obowiązujących 
przepisów BHP.   

12. Wykonawca jest zobowiązany do informowania na bieżąco Zamawiającego                          
o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na zakres lub termin realizacji 
prac.  

 
Termin realizacji umowy 

§ 4 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – od 17.07.2017 r. do 28.07.2017 r. 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

§ 5 

1. Wykonawca z tytułu wykonania niniejszej umowy otrzyma wynagrodzenie:  
Brutto złotych: …………… zł (słownie:                            zł 00/100) 
W tym VAT 8% tj. …………. zł (słownie:                       zł 67/100)  
Netto złotych:  …………….. zł (słownie:                            zł 33/100)  
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2. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 na podstawie prawidłowo 
wystawionej f-ry VAT w terminie do 30 dni od jej złożenia i podpisania protokołu odbioru 
robót na konto wskazane na fakturze. 
3. Faktura VAT wystawiana będzie na: 
Nabywca: Gmina Piława Górna ul. Piastowska 69, 58-240 Piława Górna NIP 882-10-08-231.  
Odbiorca: Urząd Miasta w Piławie Górnej ul. Piastowska 69, 58-240 Piława Górna. 
4. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, cena brutto za świadczone usługi ulegnie 
zmianie.  
 

Odpowiedzialność Wykonawcy  
§ 6 

1. Wykonawca będzie świadczył usługę z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi 
normami, przepisami.  
2.  Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za wszelkie swoje działania i zaniechania.   
3. Skutki finansowe wynikłe z wadliwego lub nieterminowego wykonania usługi ponosić 
będzie Wykonawca.  
4. W trakcie realizacji usługi Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność cywilną, prawną 
i odszkodowawczą za wszystkie szkody powstałe w związku z prowadzonymi pracami                     
i zaniechaniami ze strony Wykonawcy.  
5. W przypadku wyrządzenia szkód Zamawiającemu lub osobom trzecim, w wyniku 
wykonywania prac lub w czasie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca własnym 
staraniem i na własny koszt usunie i naprawi w całości wyrządzoną szkodę w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego. 
7. Osobami uprawnionymi do kontaktów w zakresie bieżącego wykonywania przedmiotu 
umowy są: 
a) Przedstawiciel Zamawiającego: Insp. ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska  
Kamila Wodecka tel.74 832 49 38 , e-mail: kwodecka@pilawagorna.pl 
b) Przedstawiciel Wykonawcy: ………………………….. 

 
Kary 
§ 7 

1. Strony przyjmują następujące kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy: 

a) w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących 
po drugiej stronie, ta ostatnia zapłaci karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia 
umownego brutto  

b) w przypadku opóźnienia wykonania czynności w stosunku do terminów wskazanych 
w § 4 umowy, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 6 % wynagrodzenia umownego 
brutto za każdy dzień opóźnienia, 

c) w przypadku opóźnienia w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru 
Wykonawca zapłaci karę w wysokości 6 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy 
dzień opóźnienia ponad ostatni dzień terminu wyznaczonego na usunięcie wady lub 
usterki, 

2. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1 Strony mają prawo dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego, w przypadku, gdy kary określone w ust. 1 nie pokrywają w 
całości szkód.  
 3. Zamawiający ma prawo do potracenia kar umownych z wynagrodzenia za przedmiot 
umowy.     
 

 



4 
 

Postanowienia końcowe 

§ 9 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie 
zmiany terminu wykonania zadania w przypadku zaistnienia okoliczności, których 
Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili podpisania umowy np. przedłużony okres 
występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych mogących mieć wpływ na 
prowadzone prace. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie 
pisemnej, pod rygorem nieważności.  

3. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych                        
w związku z wykonaniem niniejszej umowy, jednak w przypadku, gdy nie osiągną 
porozumienia, zaistniały spór będzie poddany rozstrzygnięciu przez sąd właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.   

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

5. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego 
jeden dla Wykonawcy.      

 
  ZAMAWIAJĄCY                                                                                WYKONAWCA   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik: 
1. Wykaz czynności koniecznych 
    Do przeprowadzenia na placach zabaw  
    z rozbiciem na poszczególne place. 
 


