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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 ………….– ………………. 
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              
„ Dostawa wyposażenia placów 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 realizacji przedmiotu zamówienia.   

Wykonawca wykonywać będzie przedmiot umowy własnym sprzętem.  
2. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: dostawa fabrycznie nowych, wolnych od wad 

urządzeń zabawowych oraz małej architektury, drewnianych i metalowych, wraz z ich 
transportem i montażem w miejscach wyznaczonych przez zamawiającego.  

3. Wykaz urządzeń: 
a) Piaskownica z litego drewna impregnowanego ciśnieniowo o wymiarach: 3x3x03 m 

(dług.xszer.xwys.) z czterema siedziskami wykonanymi z tworzywa sztucznego na rogach. 
Transport i montaż piaskownicy na placu zabaw przy ul. Herbacianej. 

b) Huśtawka wahadłowa podwójna metalowa o wymiarach 2,20x1,85x3,70 (wys.xszer.xdług.). 
Dwa siedziska: jedno płaskie, drugie koszyk (gumowe) zawieszone na łańcuchach 
wykonanych ze stali nierdzewnej. Transport i montaż na placu zabaw przy                                      
ul. Limanowskiego. 

c) Siedzisko koszyk gumowe do huśtawki. Łańcuch wykonany ze stali nierdzewnej. Transport                 
i montaż na placu zabaw przy ul. Chrobrego. 

d) Ławka na stelażu metalowym z oparciem o wymiarach 1,70x0,60 m (dług.xszer.)                          
z zaokrąglonym podłokietnikiem w kolorze czarnym. Deski zaimpregnowane, malowane 
lakierobejcą kolor orzech. Transport i montaż na placu zabaw przy ul. Herbacianej. 
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e) Trzy komplety siatek do bramek o wymiarach: 1 raz 3x2m oraz dwa razy 5x2m. Siatki 
odporne na promienie UV, wykonane z linki polietylenowej, o wielkości oczek                
10x10 cm. Transport do Urzędu Miasta w Piławie Górnej ul. Piastowska 69, 58-240 Piława 
Górna. 

4. Urządzenia muszą być trwale związane z gruntem poprzez fundamenty (zgodnie                          
z technologią producenta). 

             Terminy 
                 § 3 

1.Termin realizacji zamówienia do – 19.07.2017 r.  
2. Za termin wykonania przedmiotu zamówienia uznaje się dzień zgłoszenia Zamawiającemu przez 
Wykonawcę gotowości odbioru zainstalowanych urządzeń. 

 
        Wynagrodzenie 

                                                                         §4 
1. Wykonawca z tytułu wykonywania niniejszej umowy otrzyma wynagrodzenie:  
Brutto złotych: …………… zł (słownie:                            zł 00/100) 
W tym VAT        tj. …………. zł (słownie:                       zł 67/100)  
Netto złotych:  …………….. zł (słownie:                            zł 33/100)  
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 na konto wskazane na fakturze.Podstawą 
wystawienia fatury bedzie podpisany protokół odbioru.  
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.  
 

Obowiązki Wykonawcy 
                 §5 

1.Wykonawca jest odpowiedzialny za najwyższą jakość dostarczonych urządzeń i robót 
montażowych. Wszystkie urządzenia oraz materiały, z których są wykonane muszą posiadać 
certyfikaty, atesty oraz deklaracje zgodności z obowiązującymi normami oraz spełniać warunkami 
bezpieczeństwa   określone w przepisach prawa.  
2. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o gotowości do montażu urzadzeń, a Zamawiajacy 
wskaże miejsce posadowienia każdego urządzenia.  

  3. Wykonawca ma obowiązek: 
1) zorganizować i przeprowadzić roboty montażowe w sposób bezpieczny, nie stwarzający 
zagrożenia dla dzieci przebywających na terenie placu zabaw. 
2) zagrodzić teren montażu urządzeń taśmami ostrzegawczymi. 
3) prowadzić roboty montażowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami 
wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą 
jakością i właściwą organizacją. Dbanie o porządek na terenie robót, jak również terenów 
sąsiadujących, zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę. 
4) zapewnić bezpieczeństwo i ochronę zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności                 
w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. 
5) wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych dopuszczonych do obrotu i stosowania                   
w budownictwie. 
4.Wykonawca zobowiązuje się zapewnić wykonanie i kierowanie robotami montażowymi 
związanymi z przedmiotem zamówienia, przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje 
zawodowe. 
5. Z chwilą podjęcia robót montażowych aż do chwili oddania przedmiotu zamówienia, 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na terenie 
montażu urządzeń, a spowodowane lub będące następstwem prac wykonywanych przez sprzęt                  
i pracowników Wykonawcy lub podwykonawcy. 
6. Wykonawca naprawi wszelkie szkody, które wyrządzi Zamawiającemu lub/i osobom trzecim, 
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w związku lub przy wykonywaniu niniejszej umowy. W szczególności w przypadku uszkodzenia 
lub zniszczenia mienia Zamawiającego lub osób trzecich i naprawi szkodę na własny koszt. 
7. Wykonawca zobowiązany jest informować niezwłocznie w formie pisemnej Zamawiającego                 
o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót montażowych 
lub termin ich zakończenia. 
8.Wykonawca wykonana wszelkie roboty towarzyszące i tymczasowe niezbędne do wykonania 
przedmiotu umowy. 
9.Wykonawca usunie wszelkie wady i usterki stwierdzone przez Zamawiającego w trakcie trwania 
robót montażowych w terminie technicznie uzasadnionym i koniecznym do ich usunięcia,                    
nie dłuższym niż termin zakończenia robót określony niniejszą umową. 
10.Wykonawca dostarczy dokumenty potwierdzające parametry oraz wymagane normy 
zastosowanych urządzeń i materiałów. 
11.Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, BHP i ppoż. oraz 
ponoszenie odpowiedzialności w trakcie prowadzonych prac przed wszelkimi możliwymi 
kontrolami przeprowadzanymi przez organy kontroli państwowej. 
12.Wykonawca zobowiązuje się do uporządkowania terenu po zakończeniu robót montażowych. 
13.Wykonawca zobowiązuje się do terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji 
przedmiotu umowy wraz z oświadczeniem, że dostarczone urządzenia ukończone roboty 
montażowe są całkowicie zgodne z przedmiotem umowy. 

 
Gwarancja 

§6 
1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy 

zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji. 
2. Wykonawca udziela 36 miesiecznej gwarancji na dostarczone urządzenia i wykonane 

roboty montażowe. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wypełnioną kartę gwarancyjną   
w dniu odbioru przedmiotu zamówienia. Wykonawca przekaże zamawiającemu gwarancję 
producenta na dostarczone siatki do bramek. 

3. Bieg gwarancji rozpoczyna się dnia następnego od dnia dokonania bezusterkowego odbioru 
końcowego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady i usterki stwierdzone w przedmiocie 
niniejszej Umowy w okresie gwarancji - w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego. 
 

Kary umowne 
§7 

1. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu: 
1) za odstąpienie od umowy przez Stronę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy,                   
o którym mowa w §4 ust 1. 

2) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, 
jednakże nie więcej niż 20%  wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust 1, 

3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze  lub w okresie gwarancji                  
w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust 1 za każdy dzień opóźnienia. 
Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym 
kosztów. 

2. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust.1 Zamawiający jest uprawniony do 
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Stronę                 
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego brutto, z wyjątkiem sytuacji, gdy wystąpi istotna zmiana 
okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, pod warunkiem odstąpienia przez 
Zamawiającego od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. 
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Odbiór przedmiotu umowy 

§ 8 
1. Odbiór przedmiotu umowy dokonany będzie w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia 
Wykonawcy. 
2. Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, 
bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego. 
3. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu                    
w          szczególności następujące dokumenty: 
1) oświadczenie Wykonawcy o zgodności wykonania przedmiotu umowy z obowiązującymi 
przepisami. 
2) dokumenty (atesty i certyfikaty) potwierdzające, że zamontowane urządzenia  i wbudowane 
wyroby są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez 
Wykonawcę). 
4. W przypadku stwierdzenia wad i usterek lub braków Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady lub usterki nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia 
wad lub usterek, 
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający odstąpi od Umowy z winy Wykonawcy 
lub będzie żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się 
od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia. 
5. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do 
żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót jako wadliwych. 
6. Z czynności odbioru sporządzony zostanie protokół odbioru podpisany
 przez przedstawiciela Wykonawcy, Zamawiającego i przedstawiciela użytkownika 
stanowiący podstawę do wystawienia faktury VAT. 

 
Postanowienia końcowe 

§ 9 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie 

pisemnej, pod rygorem nieważności.  
2. 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.   

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

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

 
  ZAMAWIAJĄCY                                                                                WYKONAWCA
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