
zaĘcmik nr 5 do stwz

Wzór umowy

zawartaw dniu .....Ż}tl roku w Goździe pomiędzy Gminą Gózd ,

reprezerrtowaną ptzez ĘtvHora Zespołu Ekonomicztto Admtnistracyjnego srłil w Goździe

na podstawie pehromocnictwa wójta Gminy' z siedeibąw Goź:dzie pą'ul. Radomskiej 7,

26 -634 Gózd
l.Dyrektor ZEAS w Goździe -
młaną daLej,,Żanawiającym',

NIP.......... REGON
reprezentowan1łn prizezi

zwaną dalej,,Wykonawą'

Wykonawca został wybrany zgodnie z wynikiem postpowania o udzielenie zamówienia

potli.^"go prowadzonego w Ębie plzstarglnieograniczonego' na podstawie ustawy

Ż a^"zl itycmia 2004r. * Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. zŻ0l0 r. Nr l 13'

poz. 7 59 z wź1r.. anian.) i została z nim zawarta umowa następującej treści:

$1
Pnedmiot umowy.
1, z^u*rający ńcąa Wykonawca zobowią3uje się do wykonania zamówienia publicznego

na robotybudowlan e, doĘczącego zaptoiekto''rania i kompleksowego utwotzenia placów

zabaww m'mach rządovęgo ptog'a*ll,, Radosna Szkoła'' przy: PSP w Podgórze, PSP
.w Goździei Zespole Szkół ogólnokszałcących w Małęczynie.

2. Szczeg(ńo*y 
"uio.' 

przedmiotu umowy' o którym qoy'? w ust.l, oraz warunki

jego frtonania o}reś1one ąw Specyfikacji Istotrych Warunków Zamówienia (SIWZ)'

o'igńi. fimkcjonalno _uzytkowym i ofęrcie złoŻonejplzśzWykonawcę stanowiących

integralnączęść niniejszej umowy (załącanknr 1 i 2 )'
r. wy[onańa, zouowiązuje się do wykonanilr przedmiotu umowy zgodnie ze zlożronymi

pneflsiebie harmooogń'"_-i rr*ra-, - finansowymi, złożonyni pned zawarciem

ninie3szej umowy i stanowiącymi zalącznik nr 3 do niej'

$2
Termin realizacii przedmiofu umowy:
i. śno.'v ustalają f,przedmiot umowy zostanie wykonany wterminie od dnia podpisania

"*Ń do 3i paźd}iemilra 2011 r zzastzpŻenlem,iżwymagane jest:

a) ryńonanie} przekazanie ZamawĘącomu do zaopiniowania _ w ciągu maks' 14 dni

od dnia zawercia umowy _ ostatecznej koncepcii erchitektonicznej, dla każdego

zadania oddzielnie. Koncepcja musi zawieraó ę#óopisowŁ plan zagospodanowa11

placu zabaw (* ty- 
"o"-ioioenie 

urądzeńze strefami bczpieczeństwa, przekrój

z opisem warstrr), wykaz urądzeń przeznugj^onych do montażu' or&z ich kolorowe

ilustracje, 
"p. "aii.ń 'y.ooli 'tp. 

(*'"ystkie urządzenia musą spohiać warunki

określone * p""g*'ie i'unkcjońaho - uzytxowym i koncepcji Zamawiającęgo)'

7'armlwiaią(Y w óągo 3 dni zaopińuje wlrv koncepcję'

b) pnekazaiii Ł"-"friającemu t<ómpńtne; loĘuyentacji projektowej w terminie

maks.30 dni od dnia zawarcia omó*y (ilw dokumentacia musi uwzględnieć

il."i'i"ń. 
"*agi 

zgloszo ne p'zqZamawiając€go w dokumencie opiniującYm

koncepcję 
"""ńi"xtóniumą). 

Zamawiający w cĘgu 3 dni zaopinĘe w/w

dokuńenłację ( potwierdzipisemnie jej kompletność, lub wsknże braki'
jednocześnic iańoaią. x".y o których mowa w $ 12.1r lub korzystając z uprawnień



określonych w $ 14.2 lit. b).
2. Zatermin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień pisemnego zgłoszenia

Zamawiaj ącemlJ pr zez Wykonawcę - p o tw ierdzo n ej przez In s p ekto ra N a dzo ru
_ gotowości do odbioru przedmiotu umowy wrazzprzekazaniem niezbędnej dokumentacji
odbiorowej.

3. o gotowości dokonania protokolamęgo odbioru końcowego robót Wykonawca
zobowiązany j est zawiadomi i Zanawiające go w formie pi semnej .

s3
1. Przedmiot umowy zostanię wykonany zmatęriałów dostarczonych przez Wykonawcę.
2.Mateiały iutządzenia dostarczoneprzęz Wykonawcę powinny odpowiadać wymogom

dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. I0
ustawy z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 22006 r. Nr 156,

poz. l l |8 z później szymi zmianami).
s4

Do obowiązków Zamawiającego należy:
l.Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w tęrminię 14 dni roboczych liczonych od

dnia podpisania niniejszej umowy.
2.Zapevłnienie nadzoru inwestorskiego.
3. Do obowią,zku Zamawiającego nalezy nieodpłatne udostępnienie Wykonawcy:

a) punktu poboru energii elektrycznej;
,!- b) punktu poboru wody.

4.Zorganizowanie odbioru przedmiotu umowy zgodnie z $ 11.

$s
Do obowiązków Wykonawcy należy:
l.Kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy tj. zaprojektowanie i wybudowanie, zgodnie
z ),programem funkcjonalno _ użytkowym'' i warunkami zawartymi w SIWZ, atakŻe
wymogami sztuki budowlanej, odpowiednimi przepisami prawa orazzasadarni programu
Ministerstwa Edukacji Narodowej ,o Radosna Szkoła'' , nowych placów zabaw ptzy
PSP w Podgórze, PSP w Gożdzię i Zespole Szkół ogólnokształcących w Małęczynie oraz
oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamavłiającemu w terminie w niej uzgodnionym .

2.organizowanie robót w sposób umozliwiający dokonanie ich odbioru.
3.od chwili przejęcia terenu budowy WykonawcaaŻ do chwili odbioru ponosi

odpowiedzialnośó nazasadach ogólnych zaszkody wynikłe na tym terenie.
4.oznaczęnieizabezpieczenie terenu budowy' zapewnienie warunkówbezpieczęństwa

w trakcię wykonywania robót,
S.Zabezpieczenię znajdujących się na terenie budowy materiałów przed|<radzieŻą

uszkodzeniem i zniszczeniem,\* 
6.Stała współpraca zZamawiającym w zakresie rcalizacji przedmiotu umolYy'
7.Zawiadomienię Zamawiającego o fakcie wykonania robót zanikających lub ulegających

zakryciu zwyptzedzeniem umozliwiającym sprawdzenię'ichprzez Inspektora Nadzoru,
8.Przestrzeganie przepisów B.H.P . i p.poŻ.,

9 Zabezpieczęnie maszyn iwządzenoraz dostaw materiałów niezbędnych do prawidłowego
i terminowęgo wykonania przedmiotu umowy,

lQ.Usuwanię wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakości i rękojmi zawady,
1l.Naprawięnie na własny koszt szkód izniszczefiwyrządzonych osobom trzecim w wyniku

prowadzonych robót,
l2.Zabezpieczenie we własnym zakresię dostaw wody i energii elektrycznej na

potrzeby wykonania przedmiotu umowy.
13.Rzetęlne i terminowe wykonanie powierzonych robót' zgodnie z ofertązłoŻona do

ptzetargu.
l4.|Jporządkowanie, po zakoilczeniu prac, miejsca prowadzonych robót iprzekazanie go

Zamavłiającemu w terminie odbioru robót.
I5.PnękazanięZamavnającemupozakończeniuprackompletudokumentów:

- certyfikatów i deklaracji zgodności, atestów, protokołów odbiorów oraz innych
dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.



l6.PrzedłoŻenie Zatnavłiającemu certyfikatów bezpieczeństwa, deklaracji zgodności
z normami bezpieczeilstwa, instrukcji kontroli, obsługi i konserwacji, rysunków oraz
oświadczenia o zgodności zamontowanych urządzeń zabawowych z instrukcjąmontazu
oraz nadawaniu się do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem' dotyczących
zamontowanego sprzętu i urządzen .

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoŚć za:
1.Uszkodzenie i zniszczenię instalacji naniesionych na planie uzbrojenia terenu oraz Ęch

instalacji, których istnienie można było przewidżieć w trakcie rcalizacjirobót,
2.Uszkodzeniai zniszczęnia spowodowane na terenie sąsiadującym z terenem budowy

pr zekazanym Wykonawcy,
3.Szkody powstałe w wyniku wykonywania robót niezgodnie z obowią7ującymi przepisami.
4.Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzeń losowych

innych, powstałe ptzed odbiorem końcowym przedmiotu umowy Wykonawca naprawia na
własny koszt.

s6
Wynagrodzenie.
l.Zavłykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w $ lumowy, Wykonawcaotrzyma

wynagrodzenie ryczałtowe brutto wraz z podatkiem VAT w wysokości ..... zł.
(słownie: ...............),
wtym:

\_ kwota netto wynosi .............. ........ zl.
(słownie: .................)
podatek VAT . ....% tj. .... ......... zł
w oparciu o ofertę Wykonawcy .

2.Wynagrodzenieo o którym mowa w ust.l obejmuje kwotę z tytułu wykonania:
Zadanie I - Utworzenie placu zabaw w ramach rządowego programu
,, Radosna Szkoła'' przy Publicznej Szkole Podstawowej w Podgórze
w wysokości ... . .... zł brutto .

Zadanie II _ Utworzenie placu zabaw w ramach rządowego programu
,, Radosna Szkoła'' przy Publicznej Szkole Podstawowej w Goździe,
ul. Starowiejska 130 w wysokości . .. . zł brutto .

Zadanie III - Utworzenie placu zabaw w ramach rządowego programu

,, Radosna Szkoła'' przy Zespole Szkół ogólnoksŹałcących w Małęczynie,
ul. Szkolna 64 w wysokości . .. zł brutto .

3.Wynagrodzenie ryczahowe o którym mowa w ust.l. obejmuje wszystkie koszty nłtązane
zrealizacjąrobót i prac wynikających z programu funkcjonalno - użytkowego oftV

\- specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również tych, które nie zostały
wymienione w sposób wyrńny, a które sąkonieczne do prawidłowego wykonania
przedmiotu umowy. Wynagrodzenieryczahowe określone w ust.l obejmuje ryzyko
i odpowiedzialnośó Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów zwiryanych
z realizacjąprac obj ętych umowa.

4.Wynagrodzenie' o którym mowa w ust.l dotyczy całościowej realizacji przedmiotu umowy
wtazzwszęlkimi kosztami związanymi z odbiorem końcowym prac ( oznakowanie,
pomiary, ekspertyzy itp.).

5.Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakręsu przedmiotu umowy nie moze
być podstawądo Żądaniazmiany wynagrodzeniatyczakowego określonego w ust. 1

niniejszego paragrafu.
6.Zapłata za wykonane roboty odbywaó się będzie zgodnie zzasadari określonymi w $ 7

niniejszej umowy.

s7
Platność.
1. Podstawą do zapłaceniaprzezZamawiającego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy są

wystawionę ptzez Wykonawcę, zgodnie z obowią7ującymi przepisami od dnia odbioru
końcowego faktury. Wvkonawca wvstawia fakturv na każde zadanie osobno.



Ustala się następuj ące zasady rczliczeniaza wykonane roboty związanez wykonaniem
przedmiotu umowy:
1' Podstawą wystawienia Faktury Y AT przezWykonawc ę oraz zapłaty naleźności ptzez

Zamawiającego będzie protokół końcowego odbioru.obót , o ńory- mowa w $ l lniniejszej umowy zatwierdzony ptzezZamawiającego i podpi r*y prr"rlnspektora
Nadzoru Zamawiająceqo' a takŻeptzekazanie Zamiwkiącemu wsżelkich niózbędnych
certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów na ńateriĄ i elementy wyposażenia. 

-

2, Rozliczenie nastąpi fakturą końcową wystawion ąna kuzde zadanie ośóbrro po
zakoilczeniu robót i ich protokolamym odbiorze.

3. Termin płatności _ do 30 dni od daty doręczeniaZalrtawiającemu faktury wraz
z protokółem odbioru końcowego . ZatęrminzapłaĘ uznaje się dzień iłozęniapolecenia
przelewu w banku Zamawiającego.

4 W r azie zwłoki w zapłacie wynagrodz enia przez Zamawiające go, Wykonawcy przysługuj ąodsetki w ustawowej wysokości.
Dane do fakturv:
Gmina Gózd
Zespół Ekonomiczno Administracyj ny
Szkół w GoŹdzie
ul. Radomska7 ,26 _ 634 Gózd
NIP: 796-2 5-91-373

s8
l. Ze strony Wykonawcy - kierownik budowy będzie
2. Ze sttony Zamawiającego obowią7ki inspektora nadzoru inwestorskiego pełnił będzie

$e
Podwykonawcy.
1 . Wykonawca moze zrealizować, roboty budowlane korzystaj ąc z pomocą Podwykonawców,

po zawarciu z nimi odpowiednich umów w formie pis"m''ej pob.ygor.m nieważności .
2. Zawarcię umowy z Podwykon?I.ą or.y*aga pisemn ej zgody'Zu*u'iiu.1ą.ego przed jej

zawarcięm, zgodnie z art. 647 ' k.c. zmiana umowy zawartej z Podwykonuńą wymaga
kuŻdorazowej zgody Zanawiaj ące go .

3. Umowa z Podwykonawcąmusi zawierać' co najmniej zakręs robót powierzonych
Podwykon aw cy oruz kwotę wynagrodz enia za powierzone roboty.

4. Zawieranie umów ptzez Podwykonawców z dalszympodwykonawcą musi byó
każdoruzowo poptzedzone zgodąZomawiającego i Wykonawcy w formię pisemnej
pod rygorem nieważności . Niedopełnienie tego obowiązku będłi" *n*.iuko naruszenie
niniejszej umowy stanowiące przesłankę do nałożenia kary, o t to."; -o*u * $ 12 ust.3
umowy.

5. WykonawcamoŻe wykonaó własnymi siłami części robót przewidzianądla
Podwykonaw cy bez uzyskania uprzedniej zgody ZamawiĄącego. Wykonawca ponosi
wobec Zamawiającego pełnąodpowiedzialności za robotypbń.'"oń. Podwykónawcom .

s10
Kontrola postępu i jakości robót.
l.Inspektor Nadzoru kontroluje przebieg robót' o fakcie realizacjiprzedmiotu umowy przez

Wykonawcę w sposob wadliwy lub sprzeczny Z umowąpowiaóamiaZamawia1ącegi oruz
przedstawia wniosek o odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy.

2.o wykrytych wadach w wykonanych robotach InspektorNadzoru zawiadarnianiezwłocznie
Wykonawcę. Fakt ten nię ma wpływu na odpowiedzialnośó Wykonawcy z tytułu wad
ujawnionych w później szym terminie'

3.Wykryte wady winny byó usunięte przez Wykonawcę w terminie uzgodnionym
z Inspektorem Nadzoru. Wady ujawnione we własnym zakęsie połrWykonawcę powinny
być usunięte niezwłocznie.



4.Usunięcie wad potwierdza Inspektor Nadzoru.
S.Jezeli Wykonawca nię usunie wykrytych wad w terminie uzgodnionymptzez

Inspektora Nadzoru wówczas Zamawiający moŻe zlecic ich usunięcie osobie trzeciej na
kosŹ Wykonawcy. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o tym fatcie z siedmiodnio*y-
wyprzedzeniem.

6.Wszystkie mateńały oraz jakość robót winny byó dostosowane do wymagan wynikających
z dokumentacj i technic zną oraz odpowiadać obowią7uj ącym norrnom i pizepisom
Dopuszcza się poddanie ich testom na placu budówy lub w miejscu wyproaukowania,
jakich będzie wymagał Inspektor Nadzoru. Wszelkię próbki, atósty ią Wykonawca
zobowiązany j est dostarc zy ć na własny koszt.

7 .I eŻel.i Zamavłiający nie powięrzy sprawowania nadzoru inwestorskiego Inspektorowi
Nadzoru, obowią7ki i uprawnienia Inspektora Nadzoru opisane w umowie wykonuje
upowaz niony prac own ik Zarnavńaj ąc e go.

$11
odbiór przedmiotu umowy :

1. odbiór robót będzie polegać na komisyjnym ustaleniu zgodności wykonania zgłoszonych
do odbioru robot z SIWZ oraz ze złoŻonąofertą i przepisami prawa, w terminię do
l4 dni od daty zgłoszeniarobót do odbioru i dostarczenia Zamauliającemu dokumentacji
powykonawczej.

2. Zakłes wykonanych robót zostanie potwierdzony wpisem do dziennika budowy przez
Inspektora nadzoru.

3. Wykonawcazobowięany jest sporządzić i dostarczyć Zamawiającemu wTźV
ze zgŁoszeniem robót do odbioru kompletnądokumentację powykonawczązaułierającą:
- dokumentację projektową powykonawczą
- deklaracje zgodności dla wbudowanych materiałów budowlanych
_ certyfikaĘ bezpieczeństwa dla sprzętu rekreacyjnego
- inwentary zację powykona w czą

4. Z czymości odbioru przedmiotu umowy spisany zostanie protokół odbioru zawierający
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

5. JeŻęliZamawiający podczas dokonywania odbioru końcowego robót stwierdzi' Że
przedmiot umowy zawiqawady lub usterki' które ujawniły się po stwierdzeniuprzez
lnspektora Nadzoru gotowości do odbioru, wstrzyma się z odbiorem robót do czasu
usunięcia stwierdzonych wad i usterek wyznaczającjednocześnie Wykonawcy termin na
usunięcie wad i usterek' Niedotrzymanie (opóźnienie) ptzęzWykonawcę wyznaczonego
terminu skutkowaó będzie naliczeniem kary umownej w wysokości 2 ońwynagrodzen|a
rrmownego określonego w $ 6 ust. l umowy' zaktzdy dzięńopóŹnienia.

6.W prrypadku, o którym mowa w ust 5 odbiór końcowy robót zakończy się spisaniem
protokołu końcowego odbioru robót w dniu następującym po zakonczeniu uśuwania wad
i usterek. Zakonczęnię usuwania wad i usterek potwierdzone pisemni ę ptzezlnspektora
NadzoruWykonawcazgłosiZamawiającemupisemnie.

7. JęŻeli podczas dokonywania odbioru końcowego robótZamavłiający stwierdzi, że pomimo
oświadczenia Inspektora Nadzoru bądż o gotowości zg}oszeniado odbioru bądź
o potwierdzeniu usunięcia wad i usterek roboty budowlane nie zostały zakoilczone,
uczyni o tym fakcie uwagę do protokoŁuwtazzoświadczeniem, ze nie odbiera przedmiotu
umowy. Wykonawca obowiąany jest wówczas ukończyć, realizację przedmiofu
zamówięnia i ponownie zgłosió gotowośó do odbioru . Zaterminwy*onania przedmiofu
umowy przyj muj e s i ę wówczas dzi eń p i semne go zg]o szenia Zamawiaj ąc e^i poez
Wykonawcę - potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru _ ponownej gotowości do odbioru
przedmiotu umowy wraz zprzekazaniem niezbędnej dokumentacji odbiorowej. Skutki
opóźnienia ztego tytułu w tym niedotrzymania tęrminu określonego w $ 2 umowy
obciąŻająWykonawcę i stanowiąpodstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych
opisanychw$ 12umowy.



s12
Kary umowne.
l.WykonawcazapłaciZamawiającemu karę rrmowrąw przypadku prze|<roczenia terminu

wykonania przedmiotu umowy' o którym mowa w $ 2.1, oraz terminów określonych
w $ 2.2 lit. a) oraz lit. b) w wysokości 0,5 0ń wynagrodzenia umowrrego określonego
w $ 6 ust. l umowy, zaktŻdy dzięil opóŹnienia.

2.W przypadku wystąpienia w wykonanych robotdch wad nie dających się usunąć,
a umożliwiających eksploatację wykonanego obiektu Zamawiający pomniejszy naleźme
Wykonawcy wynagrodzęnie o kwotę w wysokości trzykrotnej wartości wady. Wartośó
wady oszacowana zostanie przez strony, aw przrypadku sporu przezrzeczoznawcę
budowlanego. Koszt ekspertyzy obcięa Wykonawcę.

3.Wykonaw ca zapłaci Zamawiającemu karę umowrą w przypadku wstrzymania robót
bez zgody Zarnavłiającego na okres dłuŻszy niż l0 dni w wysokości 0,2 o/o

wynagrodzenia umownego określonego w $ 6 ust.l umowy zakazdy następny dzień.
4.odstąpienie od umowy przez WykonawcęzprTyczynniezaleŻnych od Zamawiającego

oraz odstąpienie od rrmowy ptzezZamawiającęgo zptzyczynza|eŻnych od Wykonawcy
stanowi podstawę dlaZamawiającego do naliczenia kary umownej w wysokości l0 oń

wynagrodzenia Wykonawcy określonego w $ ó ust. 1 umowy.
5.Zarnawiający zastrzega sobie prawo potrącania kwot z tytułu kar umownychz naleznego

Wykonawcy wynagro dzęnia.
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JęŻęlri kary umowne nie pokryją poniesionej przez Zamawiającego szkody, moze on
dochodzić odszkodowania uzupełniaj ącego.

$14
odstąpienie od umowy.
l. Zanawiający moze odstąpió od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy
_ Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. Zarnaliający moze ponadto
odstąpió od umowy, jeŻe|i Wykonawca narusza w sposób podstawowy jej postanowienia.

2.Do podstawowych naruszeń umowy, zalicza się w szczególności następujące przypadki:
a) Wykonawca popadł w stan likwidacji lub w stan upadłości,
b) Wykonawca nie dotrzymał terminów o których mowa w $ 2.l lit. a) i lit. b)' tj. terminów

doĘczącychprzekazaniaZamawiającemu koncepcji architektonicznej i kompletnej
dokumentacji,

c) opóŹnienie robót w ten sposób, iż Wykonawca nie stawił się na ptzekazanie placu
budowy w w znaczonym przez Zamawiające go terminie, lub nie r ozpocz$, bądź nie
kontynuuje robótprzez okres co najmniej kolejnych 10 dni ( w/w zapisy odnoszą się
do niestawienia się naprzekazaniu placu budowy i do opóźnień w zakresie
któregokolwiek z zadańwymienionych w rozdzia|e III SIWZ)' bądŹ opóźnienie
w stosunku do harmonogramu rzeazowo - finansowego przekracza 10 dni,

d) Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z jej postanowieniami,
w szczególności, gdy niezgodnie z warunkami umowy zleca wykonanie części lub
całości robót podwykonawcy (np. gdy z|ecapodwykonawcy zakres robót nie wskazany
w ofercie, gdy zleca wykonanie robót podwykonawcy bezzgody Zamawiającego).

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez jednąze strono Wykonawca ma obowią4ek
wstrzymaniarealizacji robót budowlanych w trybie natychmiastowym otazzabęzpieczenia
terenu budowy.

4. Wykonaw ca zobowięany j est do wykonania i dostarc zęnia Zamawiaj ącemu
inwentaryzacji robót według stanu na dzięil, odstąpienia. Dokonana inwentaryzacja,
zatwierdzonaptzez Inspektora nadzoru stanowi podstawę rczliczenia między stronami.

sls
Zab ezpieczenie należytego wykonan ia umowy.
1.Ustaia się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości - 10 7o wartości

umowy wg $ 6 ust. 1), tj. w wysokości .......... ...,.zN(słownie: ..................zł).



Z.CałośÓ zabezpieczenia tj. .,.... zl zostaławniesiona przęz Wykonawcę przed
podpisaniem umowy w formie
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczenz tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

3.W trakcie realizacji rrmowy WykonawcamoŻe dokonaó zmiany ro*y zibezpieczónia
naleŻytego wykonania umowy' w trybie określonym w art. 149 ustawy Prawo zamówień
publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia naleŻytego wykonania umowy nie stanowi
zmiany treści umowy.

4 .Zw r of wn iesio ne g o zab ezpie c zenia:
a) 70 oń ustalonej wartości zabezpieczenia, tj. kwota ,....... Zł,

gwaranĘącanaleŻyte wykonanie przedmiotu umowy' zostanię zwolniona w ciągu
30 dni po zakoitczeniu odbioru końcowego robót i stwierdzeniuprzezZamawia|ącego
wykonanie ich w sposób naleŻyty,bez jakichkolwiek wad i usterek, które stano*iłyóy
podstawę roszczęńZamawiającego w stosunku do Wykonawcy.

b) 30 % wartości zabezpieczenia tj. kwota
roszczeniaZamawiającego z tytułu rękojmi zawady zwrócona zostanie ni 

" 
potni"i niz

wciągu 15 dniu po upływie okresu rękojmi zawady ( czas trwania okresu iękojmi za
wady jest tożsamy z okresem udzielonej przez wykonawcę gwarancji iat<ósci;..

S.Jeżeli Wykonawca' który wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umówy w formie
niepienięznej, a nie wniósł najpóźniej do upływu terminu' o którym mowa w ust. 4 lit. a)
zabezpieczeniaz tytułu rękojmi zawady (kwota, o któĘ mowa w ust. 4 lit' b)
Zamawiaj ący doko na na p o czet ni ni ej sze go zab ezpie czeni a potrąc eni a wymag anej kwoty
pieniężnej z kwoty wynagrodzenia wynikającej zptzedłoŻonej przezwykonawcę r'rŃ
końcowej.

6.W przypadku powstania po stronie Zamawiającego roszczeń w stosunku do Wykonawcy
ztytllłu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy oraz uchylania się Wykonawcy od
zadośćuczyni eni a ty m r o szczeni o m, kwota zab ezpieczeni a nalezyte go wykonani a umówy
wrazzpowstałymi odsetkami zostanie, w części koniecznej ,ptzeznaczona zgodnie z umową
do poĘci a roszczen z tyilłurękojmi za wady.

7.Wykonawca ponosi pełnąodpowiedzialność względemZamawiającego z tytułu gwarancji
jakości lub rękojmi zawady. Niedopuszczalne jest ograniczenie odpowiedzialności
Wykonawcy do wysoko ś ci kwoty zab ezpieczenia na|eŻyte go wykonani a umowy.
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Gwarancja. Rękojmia.
1.Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy jakościowo dobrze, zgodnie

z obowiąującymi przepisami prawa i sztukąbudowlaną bez wad, które pomniejszą
wartośó robót lub uczyniąobiekt nieprzydatnym do uzytkowaniazgodnie zprzeznaczeniem.

2.Wykonawcaudzię|aZamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane,
sŻucznąnawierzchnię bezpieczną wyposażenie placu zabaw wchodzącego w przedmiot
zamówienia na okres 36 miesięcy ,licząc od daty ich odbioru końcowego.

3.Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi zawady wykonanych robót, nazasadach
określonych w przepisach Kodęksu cywilnego.

4.W okresie trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady przeglądy gwarancyj ne będą się
odbywały w następujących terminach:
a) nakazde żądatie Zamawiającego w

wad lub usterek,
przyp adku stwi erdzęn ia pr zez Zamawiaj ące go

b) najeden miesiąc przedzakoirczeniem okresu udzielonej gwarancji jakości'
c) na uzasadniony wniosek wykonawcy.
W kazdym przypadku koszty przygotowania i otganizacji przeglądów ponosi Wykonawca.

4.Zanawiający jest obowiązany powiadomić Wykonaweę o powstałych wadach przedmiotu
umowy w ciągu 10 dni od ich ujawnienia, natomiast Wykonawca jest zobowiązany do ich
usunięcia w terminie wznaczonym stosownym protokołem.

5.Wykonawca nie moze odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na wysokość
zwiryanychztym kosŻów'

6.JeŻeli Wykonawca nie usunie wad w wznaczonym ptzęzZamawiającego terminie to



Zamavłiający moŻe z|ecić wykonanie napraw osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.
7.W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiąany do nieodpłatnego usuwania wad

ujawnionych po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

$17
Cesja.
Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiająeego przenieśó wierzytelności
wynikających bądźzvłiązanychzrcalizacjąniniejszej umowy narzecz osób trzecich.

s18
l.Pod rygorem nieważności wszelkie zmiany umowy dokonywane Sąna piśmie w formie

aneksu do niniejszej umowy.
2.Zakazu1e się istotnych zmian postanowieńzawartej umowy w stosunku do treści oferty,

na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia
takich zmian zostałaprzewidziana w ogłoszeniu o zamówieniubądź SIWZ.

sle
Zamavłiający zasttzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku zaistnięnia
okoliczności, o których mowa w art. l45 ustawy z dnia29 stycznia2004 r. _ Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. zŻ0I0 r. Nr l l3,poz.759 ze zm.).

s20
Ewentualne spory mogące wynikać z wykonania niniejszej umowy strony poddadzą
pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającęgo.

s21
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy
ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Kodeks Cywilny, ustawy Prawo
budowlane oraz inne przepisy prawne właściwe w przedmiocie niniejszej umowy.

s22
Umowa zostałasporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach,trzy egzemplarze
dla Zarnawiaj ącego, j eden dla wykonawcy

wYKoNAwcA ZAMAWIAJĄCY


