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Załącznik nr 2 
OPPOJ.360.2.2019 

Umowa 

 

UMOWA 

zawarta dnia ………. 2019 roku w Kozienicach 

pomiędzy 

Gminą Kozienice, ul Parkowa 5, 26-900 Kozienice NIP  812 182 82 16   REGON  670223333 w imieniu, której 

działa, Pani Urszula Strzelczyk – Dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Ogród  Jordanowski”  w  

Kozienicach,  ul. Jana Kochanowskiego 1,  26-900 Kozienice, NIP  8121795267 REGON  672749909, 

działająca na podstawie pełnomocnictwa udzielonego 24.08.2016 przez Burmistrza Gminy Kozienice -  

zwaną dalej Zamawiającym, 

a         ………… 

z siedzibą 

 zwanym dalej Wykonawcą, 

reprezentowaną przez: 

zwanych łącznie Stronami. 

Preambuła: 

 Do niniejszej umowy nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53) w związku z treścią art. 4 pkt 

8 tejże ustawy. 

 Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych w rozumieniu ustawy 

o ochronie danych osobowych, dla których Administratorem Danych jest Ognisko Pracy Pozaszkolnej 

„Ogród Jordanowski” z siedzibą w Kozienicach, ul. Jana Kochanowskiego 1, 26-900 Kozienice i ….. – a co za 

tym idzie nie wiąże się z dostępem do zasobów systemów informatycznych żadnej ze Stron. 

 Reprezentanci Stron oświadczają, że są w pełni uprawnieni do zawarcia niniejszej umowy, oraz że 

ich umocowania nie wygasły ani nie zostały ograniczone. 

 

§ 1. 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż urządzeń zabawowych zewnętrznych na istniejącym 

placu zabaw przy ul . Jana Kochanowskiego w Kozienicach. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z zapisami zawartymi 

w niniejszej Umowie, Zapytaniu Ofertowym, złożoną ofertą oraz wymaganiami wynikającymi 

z obowiązujących norm, warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych oraz 

innych obowiązujących przepisów prawa i zasad rzetelnej wiedzy technicznej. 

3. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot dostawy jest wolny od jakichkolwiek wad prawnych i obciążeń 

na rzecz osób trzecich oraz nie jest przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia. 
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§ 2. 

Miejsce, termin i warunki realizacji przedmiotu umowy 

1. Przedmiot umowy zostanie dostarczony i zamontowany na terenie: 

Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” w Kozienicach ul J. Kochanowskiego 1 

w terminie do dnia ………... 2019 roku. 

2. Za datę wykonania (dostarczenia i zamontowania) przedmiotu umowy uważa się datę podpisania 

przez strony umowy protokołu zdawczo-odbiorczego. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością 

oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za jakość i terminowość prac. 

 

§ 3. 

Odbiór przedmiotu umowy 

1. Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do ścisłego współdziałania w zakresie niezbędnym dla 

prawidłowej realizacji Umowy. 

2. Odbiór przedmiotu umowy dokonany zostanie na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego 

podpisanego przez obie strony. 

3. W razie stwierdzenia niedoróbek, wad lub usterek przedmiotu umowy, Zamawiający opisze te 

usterki w protokole i wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na ich usunięcie. 

4. Po usunięciu usterek Zamawiający powtórzy czynności odbiorowe celem potwierdzenia 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

5. Zamawiający może przerwać czynności odbiorowe i odmówić dokonania odbioru w przypadku, gdy 

przedmiot zamówienia będzie mógł być kwalifikowany jako wykonany niezgodnie z zasadami 

wiedzy technicznej lub wady będą na tyle istotne, że nie będzie się nadawał do użytkowania. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) zastosowania rozwiązań, materiałów i sprzętu opisanych w Zapytaniu ofertowym i ofercie 

Wykonawcy, jeżeli w ofercie nie wskazał rozwiązań równoważnych, 

2) przywozu przedmiotu dostawy i jego montażu w miejscach wskazanych przez 

Zamawiającego. 

 

§ 4. 

Gwarancja 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji jakości za wady, a w tym za wady fizyczne 

przedmiotu umowy. 

2. Stwierdzone w okresie gwarancji jakości usterki lub wady Wykonawca usunie na własny koszt 

niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w czasie 7 dni od zgłoszenia usterki przez Zamawiającego. 

3. Jeżeli Wykonawca nie usunie niezwłocznie wad lub usterek, Zamawiający może zlecić ich usunięcie 

osobie trzeciej, a jej kosztami obciąży Wykonawcę, który zobowiązany jest uiścić należną zapłatę w 

terminie do 7 dni od dnia doręczenia wezwania zapłaty. 

4. W przypadku wad nie nadających się do usunięcia, które nie pozwolą na prawidłowe użytkowanie 

przedmiotu umowy, w ramach uprawnień gwarancyjnych Zamawiający ma prawo żądać wymiany 

części lub całości przedmiotu umowy na nowy, wolny od wad, w wyznaczonym przez niego 

terminie. 

5. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu karty gwarancyjne dla poszczególnych urządzeń będących 

przedmiotem dostawy obejmujące zobowiązania producentów tych urządzeń. 
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6. Wykonawca niniejszym gwarantuje, że przedmiot dostawy określony w ogólnej Karcie 

gwarancyjnej, obejmującej zobowiązania producentów poszczególnych elementów wynikające z 

kart gwarancyjnych oddzielnych dla każdego elementu, i dostarczony przez Wykonawcę jest wolny 

od wad materiału i wykonania oraz udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczony 

przedmiot dostawy na okres 36 miesięcy, licząc od daty odbioru stwierdzonego protokołem 

odbioru (bez wad), o którym mowa w § 3 niniejszej umowy. 

7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji, także po okresie określonym w ust. 7, 

jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

8. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) nieodpłatnego wykonywania napraw gwarancyjnych, 

2) zapewnienia nieodpłatnego serwisu urządzeń w okresie trwania gwarancji, obejmującego w 

szczególności okresowe przeglądy konserwacyjne, zgodnie z wymogami producenta, nie 

rzadziej jednak niż raz na pół roku. 

9. Udzielenie gwarancji jakości przez innych gwarantów na poszczególne urządzenia, materiały itp. 

wchodzące w skład przedmiotu umowy nie ogranicza, ani nie wyłącza w jakimkolwiek zakresie 

gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę. 

10. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu 

rękojmi za wady. 

 

§ 5. 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 , Zamawiający zobowiązuje się zapłacić 

Wykonawcy całkowite wynagrodzenie w wysokości …… zł brutto (słownie złotych brutto: …..), 

Płatność wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi na podstawie doręczonych 
Zamawiającemu i prawidłowo wystawionych faktur na: 

Nabywca: 
Gmina Kozienice 

ul. Parkowa 5 

26 -900 Kozienice 

NIP 812 -182 - 82 -16  
Odbiorca: 
Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” 

ul. Jana Kochanowskiego 1 

26 - 900 Kozienice 

2. Warunkiem wystawienia faktury końcowej jest podpisanie protokołu odbioru końcowego bez uwag. 

3. Wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowny płatne będzie 

przelewem na konto wskazane w fakturze, w terminie 14 dni od daty złożenia faktury do siedziby 

Zamawiającego. 

4. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia jest przedstawienie dowodów 

zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym 

udział w realizacji zamówienia. 

 

§ 6. 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
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1) W przypadku odstąpienia od Umowy w całości przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 

5 ust. 1 Umowy; 

2) W przypadku odstąpienia od części Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 1 

Umowy; 

3) W przypadku niedotrzymania terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy 

określonego w § 2 Umowy – w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 

ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia licząc od dnia następnego po dniu 

wyznaczonym na dostarczenie i zamontowanie przedmiotu umowy. 

2. Łączna wysokość należności, jakie Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu 

z tytułu kar umownych przewidzianych Umową, nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto 

wskazanego w § 5 ust. 1 Umowy. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na pomniejszenie płatności z tytułu przedłożonej faktury o wysokości 

kary umownej określonej w wystawionej nocie obciążeniowej. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych 

określonych przepisami Kodeksu cywilnego. 

 

§ 7. 

Dostęp do informacji publicznej 

1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności 

przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 

ust. 1 ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej, która podlega udostępnianiu w 

trybie przedmiotowej ustawy. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnianie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1, zawartych w 

niniejszej umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, a w 

przypadku prowadzenia działalności gospodarczej również w zakresie firmy. 

 

§ 8. 

Nadzór nad realizacją umowy 

1) Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy jest: 

• ……, tel. e-mail: ……. 

2) Osobami bezpośredni odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego 

są: 

• Urszula Strzelczyk – Dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” w 

Kozienicach, tel. 48 614 25 56, 500051307, ogrodjordanowski@wp.pl 

 

§ 9. 

Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca zobowiązuje się do informowania o każdej zmianie adresu siedziby pod rygorem 

uznania za doręczona korespondencję przesłana na adres wskazany w umowie. Obowiązek trwa 

przez cały okres trwania gwarancji rękojmi na wykonany przedmiot umowy. 

2. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone przez Wykonawcę na 

osoby trzecie bez pisemnej zgody obu stron. 
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3. Wykonawca odpowiada w stosunku do Zamawiającego za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu na 

skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

za własne działania lub zaniechania, za działania i zaniechania osób trzecich, którymi posługuje się 

przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

4. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może powierzyć wykonania przedmiotu 

umowy Podwykonawcy. 

5. Sprawy sporne powstałe na tle realizacji niniejszej umowy  Strony będą starały się rozstrzygać 

polubownie, w przypadku nie dojścia Stron do porozumienie spory rozstrzygane będą przez sąd 

powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

6. Wszelkie zmiany warunków umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej. 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie 

obowiązujące. 

8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

9. Integralną część niniejszej umowy stanowi: 

1) Oferta Wykonawcy. 

 

 

Zamawiający      Wykonawca 

 


