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          Wzór umowy   Załącznik nr 2 
 

         UMOWA NR .............. 
 

W dniu ............... w Kozienicach, pomiędzy: 
 
ZAMAWIAJĄCYM: 
 
Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” 
z siedzibą w Kozienicach, ul. Jana Kochanowskiego 1,  
reprezentowanym przez: 
 

1. ................................................................................................ 
 

 NIP ........................... REGON ...................................................   
 

 przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy ………………………………………. 
 
a  
  
WYKONAWCĄ: 
.................................................................................................... 
z siedzibą ................................................................................... 
 

reprezentowanym przez: 
1. ................................................................................................. 
2. ................................................................................................ 
 
NIP ........................... REGON ...................................................   
którego wyboru dokonano w wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu 
nieograniczonego, została zawarta umowa następującej treści: 
 

§ 1 
 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń placu zabaw, 
wykonanie montażowych tych urządzeń we wskazanej lokalizacji na terenie Ogniska Pracy 
Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” w Kozienicach, na zasadach i w zakresie określonym w SIWZ  
w szczególności w rozdziale II SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”. 

2. Zakres rzeczowy obejmuje dostawę i montaż nowych urządzeń placu zabaw wraz z pracami 
towarzyszącymi z lokalizacją przy ulicy Jana Kochanowskiego 1, 26-900 Kozienice. 
W skład zamówienia wchodzą:  
 
Duży zestaw tematyczny morski: Konstrukcja nośna wykonana z rur okrągłych ze stali nierdzewnej 
(chromowej), łączników kulowych oraz uchwytów z tworzywa sztucznego. Jednowarstwowe oraz 
trójwarstwowe płyty z frezowanymi wzorami wykonane z tworzywa sztucznego HDPE o grubości 15 lub20 
mm oraz tworzywa HPL o grubości 8 i 10 mm. Elementy złączne odporne na warunki atmosferyczne. 
Podesty wykonane z antypoślizgowej sklejki wodoodpornej. Liny Ø16 polipropylenowe, z rdzeniem 
stalowym. Zjeżdżalnia min 1 sztuka wykonana z trójwarstwowej płyty frezowanej HDPE o grubości 20 mm 
oraz blachy nierdzewnej o grubości 3 mm. Uchwyty wspinaczkowe wykonane z żywicy epoksydowej. 
Urządzenie atrakcyjne o tematyce morskiej, składające się minimalnie z następujących podzespołów 
zabawowych: sugerowana min. 1szt. wieża z podestem kwadratowym, 1szt. wieża z podestem 
kwadratowym z zadaszeniem, 1wieża z podestem np. ćwiartka, min. 1x przejście linowe z osłonami, 1x 
mostek ruchomy z osłonami, 1x zjeżdżalnia, 2x palma lub inna roślina morska, drabinki min 2 różne, trapy 
min. 2 różne, ścianki wspinaczkowe min 1szt. Wymiary:  długość: min. 8m., szerokość: min. 6m, wysokość 
nie mniejsza niż 3,5m. 
 
Statek-piaskownica: Konstrukcja nośna wykonana z rur okrągłych ze stali nierdzewnej (chromowej), 
łączników kulowych oraz uchwytów z tworzywa sztucznego. Jednowarstwowe oraz trójwarstwowe płyty z 
frezowanymi wzorami wykonane z tworzywa sztucznego HDPE o grubości 15 mm. Elementy złączne 
ocynkowane galwanicznie. Podesty wykonane ze sklejki wodoodpornej, antypoślizgowej. Podstawowy skład 
podzespołów stanowiący atrakcyjny do zabawy statek  - 2 x podesty np.: ćwiartki, min. 1x trap wejściowy 
400, 1x moduł edukacyjny – labirynt, 1x moduł edukacyjny – liczydło, jako bariera inna płyta edukacyjna, 
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kolejna bariera np. szczeblowa łukowa do 2szt., min. 1x ster, 1x atrakcyjny wizualnie żagiel centralny, 
dodatkowo  flagi pirackie oraz burty w klimacie morskim, np.: rekin, delfin. Urządzenie umożliwiające zabawy 
tematyczne, wspinanie, zabawę piaskiem, jednocześnie min. Ok. 15 osób. Długość zestawu nie mniejsza niż 
5,5m. szerokość 2 m a wysokość 3m.  
 
Zestaw sprawnościowy duży: o zwartej konstrukcji umożliwiającej wykonywanie różnych ćwiczeń typu 
gimnastyczno – sprawnościowych. Wszystkie elementy rury metalowe - stalowe zabezpieczone 
antykorozyjnie i malowane farbami strukturalnymi, użyte płyty HDPE. Sugerowany skład zestawu opartego 
na kole stanowiącym "bocianiego gniazdo"- na szczycie, wkomponowana siatka wspinaczkowa z liny PP 
zbrojona stalą, min 2 elementy obrotowe umożliwiające balansowanie,  drabinki, zaokrąglona ściana z 
uchwytami, liny wspinaczkowe. Wymiary: długość- 5,50m, szerokość-4 m, wysokość nie mniejsza niż 2 m.  
 
Zestaw sprawnościowy mniejszy: Konstrukcja urządzenia: urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej, płyt 
HPL/HDPE oraz lin. Możliwe zastosowanie liny plecionej, zbrojonej 18 mm. Elementy metalowe konstrukcji 
zabezpieczone antykorozyjnie i malowane farbami akrylowymi, strukturalnymi. Urządzenie wielofunkcyjne 
min. 6 różnych ścianek umożliwiające, przewroty, ćwiczenia równowagi, wspinanie, itp. Wymiary  ok. 3x3m, 
wysokość nie mniejsza niż 1,6m.  
 
Zjazd szynowy: Urządzenie pozwalające na przejeżdżanie z jednego podestu na drugi za pomocą zawiesia 
poruszającego się po szynie  - konstrukcja :urządzenie wykonane z profili stalowych.  Podesty z płyty HDPE  
antypoślizgowej grubości 20 mm. Zastosowany ślizg oparty na bezobsługowym, podwójnym zespole łożysk 
tocznych. Zespół ślizgowy zamknięty w stalowej kasecie uniemożliwiającej niepowołany dostęp. Całość 
konstrukcji stalowej zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana lakierem akrylowym 
(strukturalnym).Wymiary: długość 6,5m, szerokość ok. 0,8m. wysokość  ok. 2,5m. 
 
Karuzela „bączek”: Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie i malowana lakierem akrylowym, 
strukturalnym, wykonana z rury stalowej o przekroju 120x4mm, na którym osadzona jest podłoga 
antypoślizgowa o średnicy do 600mm i grubości nie mniejszej niż 19mm, z zamontowanym słupkiem o 
wymiarach do 40x3mm zakończonym bezpiecznym uchwytem. Wysokość całkowita urządzenia ok. 100 cm, 
średnica: ok. 60cm, waga: do 240 kg. Karuzela wyposażona w łożyskowy system obrotowy nie 
wymagających konserwacji. 
 
 
3. Wykonawca w ramach przedmiotu umowy, w terminie określonym w umowie zobowiązany jest do: 

-  wykonania wszelkich prac przygotowawczych, 
- zabezpieczenia terenu budowy do czasu odbioru końcowego zapewniając bezpieczeństwo 
użytkowników, 
- wykonania robót ziemnych (w tym: wykopów, zasypek), 
- wykonania fundamentów zbrojonych pod montowane urządzenia, 
- dostarczenia kompletnych zestawów urządzeń placu zabaw, rozładunku, składowania i ich 
montażu w miejscach wskazanych w projektach technicznych i przez Zamawiającego, 
- uporządkowania terenu po zamontowaniu urządzeń, 
- wykonania dokumentacji powykonawczej w 2 egz. 

4. Wymagania konstrukcyjne urządzeń zgodne ze specyfikacją zamówienia. 
5. Urządzenia placu zabaw muszą być zgodne z wymaganiami norm PN-EN 1176-1-2009, PN-EN 
1176-7-2009 i oraz posiadać stosowne certyfikaty wydane przez akredytowane niezależne jednostki 
certyfikujące.  
6. Każde z urządzeń musi posiadać tabliczkę znamionową, kartę techniczną i instrukcję użytkowania,  
które Wykonawca dostarcza wraz z ich dostawą w miejscu montażu.  
7. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta Wykonawcy wraz z załącznikami 
dotyczące przedmiotu umowy stanową integralną cześć umowy. 
 

§ 2. 
1. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) Wykonania umowy zgodnie z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami  
i normami, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną oraz postanowieniami umowy. 

2) Realizacji całości przedmiotu umowy ponosząc odpowiedzialność i koszty dostawy  
i zabezpieczenia przedmiotu umowy na czas przewozu, dostarczenia urządzeń w wyznaczone 
miejsce własnym transportem, zabezpieczenia urządzeń do czasu odbioru przez 
Zamawiającego. 

3) Dostarczenia urządzeń odpowiadających wymogom Zamawiającego. 
4) Dokonania niezbędnego montażu, ustawienia urządzeń z zachowaniem stref bezpieczeństwa 

i mocowania urządzeń do podłoża zgodnie z dokumentacja i zaleceniami producenta. 
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5) Prowadzenia robót montażowych w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia infrastruktury 
zlokalizowanej na terenie i w obrębie placu budowy. W przypadku wystąpienia takich 
uszkodzeń koszty naprawy ponosi Wykonawca. 

6) Wykonania przedmiotu umowy w sposób nie naruszający interesów Zamawiającego, 
użytkownika i osób trzecich. 

7) Zorganizowania placu budowy własnym staraniem i na własny koszt, odpowiedniego 
zabezpieczenia terenu budowy i przestrzegania warunków BHP oraz utrzymywania porządku 
na placu budowy. 

8) Wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za prowadzenie robót montażowych i zapewnić jej stałą 
obecność na miejscu montażu urządzeń. 

9) Oddania Zamawiającemu przedmiotu umowy stanie pełnej sprawności. 
10) Konserwacji i serwisowania zamontowanych urządzeń w okresie gwarancji po uprzednim 

zawiadomieniu  Użytkownika i przy jego udziale. 
2. Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o ewentualnych trudnościach przed 
rozpoczęciem robót montażowych. 
3. Wszystkie materiały, które zostaną użyte przez Wykonawcę do wykonania zamówienia muszą 
zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane być dopuszczone do obrotu i stosowania. 

 
                                                                  § 3. 

 
1.Termin realizacji zamówienia: 

1) rozpoczęcie – niezwłocznie po podpisaniu umowy, 
2) zakończenie – 42 dni od dnia podpisania umowy (licząc od dnia następującego po dniu 
podpisania umowy) 

2. Za terminowe wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający uzna zgłoszenie przez Wykonawcę 
zakończenia całości robót najpóźniej w dniu określonym w ust. 1. Zgłoszenie będzie uważane za 
skuteczne, jeżeli będzie złożone na piśmie i dotrze do Zamawiającego najpóźniej w dniu 
przypadającym na zakończenie realizacji zamówienia, na zasadach określonych w § 6 umowy. 
3. Zamawiający przekaże plac budowy w terminie 7 dni po podpisaniu umowy. 
 

§ 4 
1.Wynagrodzenie za przedmiot umowy, zgodnie ze złożoną ofertą wynosi brutto .............................. 
słownie: ............................................................................... zł, cena netto ............................. 
2. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 odpowiada zakresowi dostawy określonemu w SIWZ i ofercie 
Wykonawcy i zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. 
3. Ustala się, że wynagrodzenie wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, 
opłaty celne i inne opłaty związane z wykonaniem robót. 
4. Uznaje się, że: 

1) Wykonawca uwzględnił wszystkie dodatkowe elementy nie określone szczegółowo, ale 
niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, 

2) Wynagrodzenie określone w ust. 1 w całości obejmuje wszelkie ryzyko i nieprzewidziane 
okoliczności przy wykonaniu przedmiotu umowy, w tym koszty jakichkolwiek usług, 
materiałów, pracy sprzętu, transportu, a także wszelkie prace i wydatki dodatkowe bądź 
inne określone w umowie lub nie, które są nieodzowne w celu wykonania i ukończenia 
przedmiotu umowy. 

3) Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty towarzyszące konieczne do 
poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględnia 
wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia 
o wymaganym charakterze, formie, rodzaju i  jakości. 

4) Wykonawca przewidział wszystkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na wysokość 
wynagrodzenia w tym organizacyjne, administracyjne, prawne, związane  
z zabezpieczeniem robót pod względem technicznym i bezpieczeństwa. 

5. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Wykonawca potwierdza, że jest świadom stopnia 
złożoności, rozmiaru oraz wymogów w stosunku do przedmiotu umowy i że uwzględniając specyfikę 
zamówienia, warunki realizacji i odbioru przedmiotu umowy prawidłowo skalkulował  wynagrodzenie 
za przedmiot umowy, o którym mowa w § 1. 
6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek przeszkody czy 
okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uznaje, że wartość 
wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 jest wystarczająca na pokrycie kosztów związanych  
z realizacją zamówienia. 
7. Wartość przedmiotu umowy nie będzie podlegać waloryzacji ze względu na inflację za wyjątkiem 
ustawowej zmiany stawki podatku VAT według przepisów prawa polskiego w sprawie VAT, 
obowiązujących na dzień wystawienia faktury przez Wykonawcę.  
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8. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 
 

§ 5 
1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie 30 dni od 
dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury. 
2. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie protokół odbioru, sporządzony zgodnie  
z postanowieniami § 6 niniejszej umowy. 
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy wskazany na fakturze. 
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przelewu wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji 
niniejszej umowy na osoby trzecie. 
5. W przypadku zatrudnienia podwykonawcy, o którym mowa w § 8, dodatkowym warunkującym 
wypłatę wynagrodzenia załącznikiem do faktur będzie oświadczenie podwykonawcy, że otrzymał 
należne wynagrodzenie oraz kopie przelewu na kwoty wynikające z faktur wystawionych przez 
podwykonawcę.  
6. Zamawiający wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, płatność faktury – w całości lub części -  
w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z umowy. 
W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie. 
7. W przypadku wystąpienia z roszczeniami Podwykonawcy zgłoszonego i zaakceptowanego w trybie 
§8 lub ujawnienia się Podwykonawcy, który nie został zgłoszony i zaakceptowany przez 
zamawiającego, Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia do czasu 
wyjaśnienia sprawy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu 
wstrzymania zapłaty. 
 

§ 6 
1. Po podpisaniu umowy, przed przystąpieniem do realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do 
uzgodnienia z Zamawiającym kolorystki urządzeń oraz punktów ich lokalizacji. 
2. Wykonawca na co najmniej 7 dni przed planowaną dostawą urządzeń i pracami montażowymi 
poinformuje Zamawiającego faksem lub pocztą elektroniczną o terminie, godzinie i miejscu realizacji 
umowy. 
3. Dostawa musi nastąpić w dzień roboczy, najpóźniej do godziny 14–tej. Na potrzeby niniejszej 
umowy pod pojęciem dni roboczych należy rozumieć dni tygodnia od poniedziałku do piątku, za 
wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych u Zamawiającego. 
4. Montaż dostarczonych urządzeń jest możliwy po stwierdzeniu przez Zamawiającego zgodności pod 
względem ilościowym i jakościowym dostarczonych urządzeń oraz zgodności dostawy z warunkami 
zamówienia, ofertą Wykonawcy i umową.  
5. Wraz z urządzeniami przewidzianymi do montażu Wykonawca dostarczy: 
1) aktualne certyfikaty zgodności z normami, 
2) karty techniczne urządzeń, 
3) tabliczki znamionowe, 
4) instrukcje użytkowania, 
5) instrukcje serwisu i konserwacji. 
6) instrukcje montażu. 
6. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy wymaganym a dostarczonym przedmiotem 
umowy strony sporządzą protokół rozbieżności a Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć 
urządzenia właściwe, wymagane przez Zamawiającego w SIWZ. 
7. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi jednorazowo po zakończeniu dostawy i montażu wszystkich 
przewidzianych umową urządzeń we wskazanych miejscach lokalizacji. Z czynności odbioru strony 
sporządzą protokół bezusterkowy, stanowiący podstawę do wystawienia faktury. 
8. Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu zakończenie wykonania dostawy. Wraz ze 
zgłoszeniem Wykonawca przedkłada: 
1) dokumentację techniczną zamontowanych urządzeń, 
2) oświadczenie kierownika budowy, że przedmiot umowy wykonano zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i normami i służy celowi określonemu w umowie, 
3) aktualne certyfikaty zgodności z normami zamontowanych urządzeń i materiałów, 
9. Zamawiający przystąpi do odbioru w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia. 
10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że pomimo zgłoszenia wykonania 
przedmiotu umowy dostawa i wszelkie prace towarzyszące nie zostały zakończone lub Wykonawca 
nie wywiązał się z innych obowiązków, o których mowa w niniejszej umowie, Zamawiający może 
odmówić odbioru wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin na zakończenie przedmiotu umowy. 
Wyznaczenie tego terminu nie przedłuża umownego terminu wykonania dostawy, określonego w § 3 
ust. 1 pkt 2. W takim przypadku Zamawiający może skorzystać ze swoich uprawnień i naliczyć kary 
umowne w wysokości określonej w § 11 ust.1 pkt.2. 
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11. Za datę odbioru przez Zamawiającego dostawy rozumie datę podpisania bezusterkowego 
protokołu odbioru dostawy przez osoby upoważnione ze strony Wykonawcy i Zamawiającego, z 
jednoczesnym przekazaniem przedmiotu umowy użytkownikowi. 
12. W przypadku pojawienia się podczas odbioru uzasadnionych wątpliwości co do jakości dostawy 
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od odbioru. 
13. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 12 Zamawiający ma prawo 
wyznaczenia terminu usunięcia usterek i wad lub żądać wymiany urządzeń lub ich elementów na 
nowe, wolne od wad. Po jego bezskutecznym upływie Zamawiający uprawniony będzie do żądania 
zapłaty kar umownych, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 3. 
14. W przypadku nie usunięcia przez wykonawcę wad i usterek w wyznaczonym terminie, 
Zamawiający może usunąć je w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym 
powiadomieniu Wykonawcy. Wówczas wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 
zostanie pomniejszone proporcjonalnie do wysokości poniesionych kosztów usunięcia wad i usterek. 
Jednocześnie Zamawiającemu przysługuje odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy i naliczenie kar umownych w wysokości określonej w §11 ust. 1 pkt. 4. 
15. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urządzeń w czasie realizacji umowy do czasu 
bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy  koszty ich naprawy lub wymiany obciążą Wykonawcę. 

 
§ 7 

1.Przedstawicielem Zamawiającego odpowiedzialnym za prawidłowy przebieg dostawy jest: 
1) …….. ............................................................................... 

2. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za prawidłowy przebieg dostawy jest: 
1) Kierownik budowy .......................................................................................... 

 
                                                                  §8 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia podwykonawcy części zamówienia. Wykonawca 
oświadcza, że przedmiot umowy wykona siłami własnymi/ lub Wykonawca zgodnie z ofertą powierzy 
podwykonawcy następujący zakres prac: …………………………… Pozostałe roboty wykonawca 
wykona siłami własnymi. 
2. Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań 
Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca odpowiada za 
działania, uchybienia, zaniechania,  jakość i terminowość prac podzleconych w takim stopniu jak za 
działania własne. 
3. Do zawarcia umowy przez Wykonawcę z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. 
4. Wykonawca realizując umowę przy pomocy podwykonawcy jest obowiązany przekazać 
zamawiającemu kopię projektu umowy z tym podwykonawcą. 
5. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna 
z treścią postanowień niniejszej umowy. 
6. Wynagrodzenie za część przedmiotu zamówienia należne Podwykonawcom nie może przekraczać 
wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w § 4 umowy. 
7. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy  
z podwykonawcą nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się że wyraził zgodę na 
zawarcie umowy. 
8. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy, żeby w umowie z podwykonawcą przyjął na siebie 
obowiązek udzielenia gwarancji zapłaty na zakres zamówienia realizowany przez podwykonawcę. 
9. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w formie pisemnej 
dodatkowe informacje i wyjaśnienia dotyczące podwykonawców w szczególności dowód, że 
Wykonawca dokonał zapłaty na rzecz podwykonawcy za części zamówienia przez niego 
zrealizowane. 
10. Powierzenie części zamówienia Podwykonawcy innemu niż wskazanemu w ofercie Wykonawcy 
musi być uzasadnione przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowane przez Zamawiającego. W takim 
przypadku Wykonawca przedłoży Zamawiającemu projekt umowy z Podwykonawcą oraz udzieli 
koniecznych informacji do podjęcia decyzji w przedmiocie wyrażenia zgody na wykonanie umowy za 
pomocą Podwykonawcy. Postanowienia ust. 1-9 stosuje się odpowiednio. 
11. Na każdym etapie realizacji dostawy Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień 
odnośnie zakresu robót aktualnie wykonywanych przez Podwykonawców i zakresu rozliczeń 
finansowych z nimi. W przypadku stwierdzenia zatrudnienia podwykonawców bez zgody 
Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania robót i naliczenia kar umownych  
w wysokości określonej w § 11 ust. 1 pkt. 7. 
 

§ 9 
1. Wykonawca gwarantuje, że urządzenia stanowiące przedmiot umowy są fabrycznie nowe, 
nieużywane, spełniają wymagania jakościowe i posiadają funkcje odpowiednie do wieku i wagi 
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użytkowników, są zabezpieczone przed korozją i wpływem czynników atmosferycznych na okres nie 
krótszy niż udzielona gwarancja, zapewniają bezpieczeństwo użytkowania oraz są oznakowane 
zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów bezpieczeństwa i norm, posiadają cechy techniczne  
i jakościowe nie gorsze niż wymagane i umożliwiają ich rozmieszczenie z zachowaniem bezpiecznej 
odległości. 
2. Wykonawca zapewnia, iż wszystkie urządzenia będące przedmiotem umowy odpowiadają 
wszystkim aktualnym wymogom bezpieczeństwa, posiadają wszelkie wymagane przepisami 
świadectwa, atesty i certyfikaty wydane przez niezależne jednostki certyfikujące, posiadające 
akredytację Polskiego Centrum Akredytacji potwierdzające zgodność z przepisami, w tym z normą 
PN-EN 1176-1-2009, PN-EN 1176-7-2009 i inne dokumenty poświadczające ich zgodność z normami. 
 

§ 10 

1.Wykonawca udziela na piśmie 4-ro letniej rękojmi i gwarancji jakości na przedmiot dostawy. Wzór 
gwarancji stanowi zał. Nr 1 do umowy. 
2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następującym po dniu dokonania bezusterkowego 
odbioru przedmiotu umowy. 
3. Udzielona gwarancja obejmuje wszelkie usterki będące następstwem wadliwości materiałów, 
wadliwości montażu lub technologii wykonania. 
4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad i usterek,  
a w przypadku wad nie nadających się do usunięcia, wymiany wadliwego urządzenia na nowe wolne 
od wad o parametrach jakie posiadało urządzenie montowane pierwotnie. 
5. W okresie gwarancji Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów z tytułu usuwania wad 
przedmiotu umowy. 
6. Strony ustalają, że egzekwowanie usuwania wad, usterek i awarii może wykonywać w imieniu 
Zamawiającego podmiot przejmujący obiekt do eksploatacji – użytkownik. 
7. Wykonawca zapewnia maksymalny czas reakcji na zgłoszone usterki lub awarie wynoszący 48 
godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego lub użytkownika i ich usunięcie w okresie 3 dni roboczych. 
O usunięciu awarii lub usterki Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, który potwierdzi usunięcie 
uszkodzeń w obecności Wykonawcy.  
8. Wykonawca dokona nieodpłatnej wymiany urządzenia na nowe, gdy po trzech kolejnych naprawach 
tego samego elementu, części lub zespołu wykaże wady w  działaniu lub użytkowaniu. 
9. Wykonawca będzie stosował w okresie gwarancji jedynie materiały eksploatacyjne i części 
zamienne zalecane przez producenta 
10. Koszty konserwacji i serwisu i wszelkie inne koszty związane ze świadczeniem zobowiązań 
gwarancyjnych, w tym koszty dojazdów i transportu w okresie gwarancji ponosi w całości Wykonawca. 
11. Okres gwarancji przedłuża się o czas wykonania naprawy gwarancyjnej.  
12 Wykonawca gwarantuje udzielanie bezpłatnych konsultacji w trakcie wbudowania urządzeń  
i użytkowania przedmiotu dostawy.  
13. Niezależnie od powyższych postanowień Zamawiający może korzystać z uprawnień 
przysługujących mu z tytułu rękojmi za wady rzeczy w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 
§ 11 

1. Wykonawca zapłaci karę umowną z tytułu: 
1) odstąpienia od umowy z przyczyn od niego zależnych – 10% wynagrodzenia umownego 

brutto za przedmiot umowy, 
2) za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy –  0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy 

dzień zwłoki liczony od dnia określonego w § 3 ust. 1 pkt. 2 . 
3) za zwłokę w usunięciu braków lub wad – 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy 

dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie braków lub wad. 
4) odstąpienia  przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - 10% 

wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy. 
5) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji karę 

w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia liczony od daty wyznaczonej na usunięcie wad, 
6) nienależytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto za 

przedmiot umowy. Fakt nienależytego wykonania umowy stwierdza i opisuje powołana 
komisja, w skład której wchodzi przedstawiciel Wykonawcy i Zamawiającego, 

7) za brak zgłoszenia Podwykonawcy w wysokości 10 000,00 zł  za każdego niezgłoszonego 
podwykonawcę, 

8) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w wysokości 2 000 zł 
za każdy przypadek, 

9) niedotrzymania terminu napraw gwarancyjnych w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego 
brutto za każdy dzień zwłoki. 
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2. Zapłata kary umownej nastąpi poprzez potrącenie jej na podstawie noty księgowej. Potrącenie 
może nastąpić również z faktury wystawionej przez Wykonawcę. 
3. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach Kodeksu Cywilnego do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody. 
4. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku okoliczności powodujących, że wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
Odstąpienie od umowy może nastąpić w trybie i na zasadach określonych w art. 145 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 
5. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia od umowy jeżeli: 
1) Wykonawca nie przystąpił do wykonania umowy bez uzasadnionych przyczyn lub ich nie 
kontynuuje pomimo wezwania  Zamawiającego 
2) Wykonawca nie wykona umowy w określonym terminie lub naruszy istotne postanowienia umowy, 
3) Wykonuje przedmiot zamówienia w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, 
4) Wykonawca powierzy wykonanie robót Podwykonawcy bez wymaganej zgody Zamawiającego. 
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie. 
6. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) sporządzenia przy udziale Zamawiającego protokołu inwentaryzacji wykonanego do czasu 
odstąpienia od umowy zakresu dostawy, 
2) zabezpieczenia przerwanej dostawy na swój koszt. 
7. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron Wykonawca może dochodzić zapłaty za 
wykonaną części dostawy pod warunkiem, że wykaże że została zrealizowana zgodnie  
z postanowieniami umowy i możliwa do użytkowania. 
8. Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania na piśmie o zaistniałych 
przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. 
9. W razie wystąpienia sporu związanego z wykonaniem umowy, Wykonawca zobowiązany jest 
wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego. 
 

§ 12 
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty dotyczących: 

        
1)Terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach: 

- w  przypadku zwłoki w świadczeniu dostaw z przyczyn nie leżących po stronie wykonawcy, 
na podstawie pisemnego umotywowanego wniosku wykonawcy, zaakceptowanego przez 
Zamawiającego, 
- niedopełnienia przez Zamawiającego jego obowiązków wynikających z umowy, 
- z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia               
proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla              
Zamawiającego, 
 - z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie dostawy, które to działania 
nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, 
 - zawieszenia wykonania dostawy niespowodowanych uchybieniami Wykonawcy  
i Zamawiającego. 

2) Gdy wystąpiły takie okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy  
i na   które strony nie miały wpływu. Zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego 
zakresu zamówienia wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia. 
3) W przypadku koniecznej zmiany przedmiotu zamówienia ( np. w wyniku zaprzestania produkcji  
danego urządzenia), o ile Wykonawca wykaże iż dołożył należytej staranności w uzyskaniu 
informacji na temat przedmiotu zamówienia w dniu składania oferty, która to zmiana nie spowoduje 
dostarczenia urządzeń o parametrach technicznych, funkcjonalności, jakości, przeznaczeniu 
gorszych w stosunku do  zaoferowanych w ofercie. 
4) W uzasadnionych przypadkach dostarczenia przedmiotu zamówienia o parametrach lepszych niż 
deklarowane w ofercie za uprzednią zgodą Zamawiającego 
5) W przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby zmiany podwykonawców, którym wykonawca 
powierzył wykonanie zamówienia, na skutek wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub  
Wykonawcy za zgodą Zamawiającego. Jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków 
udziału w postępowaniu posługiwał się zasobami dotychczasowego podwykonawcy, zmiana 
podwykonawcy możliwa jest po przedłożeniu przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez zaproponowanego podwykonawcę.  
6) Gdy nastąpi zmiana przepisów prawnych mających wpływ na realizację umowy. 
7) Gdy nastąpi zmiana nazwy lub siedziby Wykonawcy. 
8) Gdy nastąpi zmiana wysokości stawki podatku VAT przez władzę ustawodawczą w trakcie trwania

 umowy, wynikającej ze zmiany ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. 
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§ 13 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie 
aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, 
ustawy Prawo zamówień publicznych i Prawa budowlanego. 
3. Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji umowy będą rozstrzygane polubownie. W razie braku 
porozumienia sądem właściwym do rozpatrywania sporów będzie Sąd Cywilny, w którego okręgu 
mieści się siedziba Zamawiającego. 
4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze 
stron. 
 
               ZAMAWIAJĄCY:                                                                             WYKONAWCA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(uwaga: Wykonawca udziela gwarancji o treści zgodnej z załącznikiem nr 1 do umowy w dniu odbioru przedmiotu 
umowy)          
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Załącznik nr 1 do umowy (wzór) 

           
............................................................................ 

Pieczęć  Wykonawcy         
 

Gwarancja jakości wykonania i przekazania przedmiotu umowy  
 

Przedmiot postępowania (Zamówienie):    Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw 

 

Nr umowy ..........................................................................z dnia ............................................................. 
 
NAZWA WYKONAWCY..............................................................................................................................., 
................................................................................................................................................................... 
ADRES ...................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO ........................................................................................................................ 
ADRES ..................................................................................................................................................... 
 
1. Gwarant (Wykonawca) udziela Ognisku Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” w Kozienicach 

(Zamawiającemu) na całość dostawy rękojmi i gwarancji jakości na okres 4 lat, obejmującej wszelkie usterki 
będące następstwem wadliwości materiałów, wadliwości montażu lub technologii wykonania, przy czym  
w przypadku wykonania istotnych napraw lub wymiany wyposażenia siłowni zewnętrznych, termin gwarancji 
biegnie na nowo od daty naprawy lub wymiany urządzeń. 
2. Częstotliwość przeglądów gwarancyjnych: 

a) raz do roku w okresie obowiązywania gwarancji, przy czym ostatni w terminie nie później niż 2 m-ce 
przed dniem  przewidzianym na wygaśniecie uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji przedmiotu umowy, 
po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy i wyznaczeniu terminu przeglądu gwarancyjnego.  
W przypadku stwierdzenia wad i usterek Zamawiający wyznaczy termin ich usunięcia. Usunięcie wad  
i usterek potwierdzone zostanie protokolarnie, 

b) każdorazowo w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego lub użytkownika konieczności dokonania 
oględzin obiektu. W takim przypadku Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę i wyznaczy termin 
przeglądu, 

3. Zakres świadczeń gwarancyjnych obejmuje: 

a) naprawę gwarancyjną, 
b) zwrot kosztów takiej naprawy zrealizowanej przez zamawiającego w przypadku, gdy dwukrotnie    

 bezskutecznie wzywał Wykonawcę do jej wykonania, 
c) wymiany wadliwego materiału na wolny od wad po bezskutecznych trzech naprawach  gwarancyjnych. 

4. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie udzielonej gwarancji z dniem jej udzielenia przejmuje 
Zamawiający/użytkownik …………………………………………………………………………………………………….. 
5.Organizacja obsługi gwarancyjnej: 

a) Wykonawca świadczeń gwarancyjnych:  
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 (należy wpisać dane Wykonawcy  – nazwę, adres, telefon, fax) 
oświadcza, że w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 10 umowy nr .................... z dnia 
................................. wystawi dokument gwarancyjny na wydłużony okres rękojmi i gwarancji jakości. 
b) Wykonawca deklaruje, że usługi gwarancyjne podjęte będą w okresie: 
- 48 godzin od momentu otrzymania pisemnego zawiadomienia od upoważnionego przedstawiciela 
Zamawiającego, 
- wymagany czas naprawy gwarancyjnej maksymalnie do 3 dni od momentu zgłoszenia lub wyznaczony 
komisyjnie, jeżeli z przyczyn obiektywnych termin 3 dniowy nie może zostać zachowany. 

 
6. Wykonawca oświadcza, że wszelkie czynności określone w niniejszym dokumencie gwarancji w określonych 
terminach zobowiązuje się wykonać bezpłatnie. 
 
 
 

.................................................dnia.............    ............................................. 
podpis Wykonawcy/Wykonawców  

 

 
 


