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Załącznik nr 6 do SIWZ         WZÓR UMOWY 
 

UMOWA Nr …/2014 
 

zawarta w dniu ..................................... 2014 r. 

pomiędzy Gminą Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37; 49-100 Niemodlin posiadającą  

nr      NIP 991-03-16-271 ,    REGON 531413194, reprezentowaną przez  

Burmistrza Niemodlina – Mirosława Stankiewicza  

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a  

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

z siedzibą w ………………………………………………………………………………….... 

posiadającym nr NIP …… , nr REGON ……, zarejestrowanym w …………………………… 

prowadzonym przez …………………….................................................................................................  

pod numerem …………………………, reprezentowanym przez: ……………………………………... 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wynik postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 ze 

zmianami), zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Doposażenie placu 

zabaw przy ulicy Sportowej w Niemodlinie” zgodnie z wymaganiami określonymi przez 

Zamawiającego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zasadami wiedzy technicznej, 

na warunkach wskazanych w ofercie z dnia … … 2014 r. stanowiącej załącznik do umowy. 

3. W ramach realizacji zadania, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązuje się do dostawy  

i montażu trzech urządzeń zabawowych na istniejącym placu zabaw przy ulicy Sportowej  

w Niemodlinie oraz demontażu istniejącej karuzeli i jej ponownym montażu w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego. 

4. Montażu dostarczonych urządzeń mogą dokonywać wyłącznie osoby, firmy przeszkolone w tym 

celu przez producentów zabawek oraz w oparciu o instrukcje montażu, zaleceń i wskazówek 

producenta i pod nadzorem dostawcy oraz instytucji dozoru technicznego, jeśli wymagane jest to 

właściwymi procedurami, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający wymaga, aby dostarczone i zamontowane urządzenia posiadały atesty i certyfikaty 

bezpieczeństwa potwierdzające, że zostały wykonane w oparciu o obowiązujące normy w tym 

zakresie oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dziećmi.  

6. Wszystkie urządzenia wyposażenia placu zabaw należy fundamentować i instalować zgodnie  

z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009 oraz zgodnie z wytycznymi producenta. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 5 tygodni od dnia 

podpisania umowy. 

§ 2 

Podwykonawcy 

1. Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy Wykonawca zrealizuje samodzielnie/ 

z udziałem następujących Podwykonawców: 

1) Nazwa: …………………………..…………………………………………………….... 

w zakresie: ……………………… za kwotę: ……….. (słownie złotych: ………..……. ) 

2) Nazwa: ……………………………..………………………………………………….... 

w zakresie: ……………………… za kwotę: ………. (słownie złotych: ………..……. ). 
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2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzając zawrzeć umowę  

z podwykonawcą winien przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię umowy z podwykonawcą, określającą zakres i wartość podzleconych części zamówienia 

oraz ewentualne zmiany do umowy. 

3. Umowa zawarta z podwykonawcą winna być zgodna co do treści z umową zawartą  

z Wykonawcą. Odmienne postanowienia umów traktowane będą jako nieważne. 

4. Zlecenie części przedmiotu umowy podwykonawcy nie zmieni zobowiązań Wykonawcy wobec 

Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie całości zamówienia. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców jak za 

własne. 

6. W przypadku zawarcia umowy przez Wykonawcę z podwykonawcą, Zamawiający będzie 

dokonywał płatności bezpośrednio podwykonawcy, na podstawie umowy cesji wierzytelności 

zawartej pomiędzy podwykonawcą a Wykonawcą. 

7. Fakturowanie prac wykonanych w podwykonawstwie następować będzie za pomocą faktury 

Wykonawcy z następującymi załącznikami: 

1) kserokopią faktury podwykonawcy, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę; 

2) kserokopią protokołu odbioru robót potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę, wykonanych w podwykonawstwie; 

3) cesję przelewu wierzytelności faktury na podwykonawcę ze wskazaniem banku oraz numeru 

konta bankowego Podwykonawcy. 

8. Zapłata faktury Podwykonawcy nastąpi bezpośrednio na rachunek bankowy Podwykonawcy. 

9. W przypadku nie podpisania pomiędzy podwykonawcą a Wykonawcą umowy cesji,  

o której mowa powyżej, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu 

dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom przed 

terminem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy. 

§ 3 

Przebieg realizacji zamówienia 

1. Wykonawca dostarczy urządzenia zabawowe na adres wskazany przez Zamawiającego tj. na 

osiedlowy plac zabaw w Niemodlinie przy ul. Sportowej na własny koszt i ryzyko, w terminie 

określonym w § 1 ust. 7 niniejszej umowy. 

2. Wykonawca będzie realizował dostawę w dniach od poniedziałku do piątku (w dni robocze 

Zamawiającego), w godzinach od 7.00 do 15.00. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający 

może udzielić zgody na realizację umowy w innych dniach i godzinach. 

3. Dostawa i zamontowanie urządzeń zabawowych, zgodnie z umową, będzie potwierdzone 

podpisanym przez obie strony bezusterkowym protokołem zdawczo – odbiorczym. 

4. Do protokołu zdawczo-odbiorczego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty 

świadczące o dopuszczeniu do użytkowania urządzeń zabawowych, na obszarze Unii 

Europejskiej (znak CE), a także atesty i certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, że zostały 

wykonane w oparciu o obowiązujące normy w tym zakresie oraz posiadać dopuszczenie do 

stosowania w kontakcie z dziećmi. 

5. W przypadku stwierdzenia, podczas odbioru, że dostarczone urządzenia zabawowe nie są 

zgodne z postanowieniami SIWZ, oferty i niniejszej umowy, strony sporządzają protokół 

rozbieżności, w którym: 

1) zawarty zostanie wykaz stwierdzonych wad lub niezgodności dostarczonych urządzeń 

z postanowieniami SIWZ i ofertą, 

2) określony zostanie termin i sposób usunięcia stwierdzonych wad i niezgodności. 
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§ 4 

Wynagrodzenie, rozliczenie 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 ust. 2 niniejszej Umowy, Wykonawcy 

przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego  

w kwocie ………………….….. zł brutto (słownie złotych: ………………………………………… ), 

w tym podatek VAT w wysokości …… %, co stanowi kwotę ………….…… złotych. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust 1 obejmuje wszelkie koszty związane  

z realizacją przedmiotu umowy, w tym obciążenia podatkowe, celne oraz inne koszty związane 

z wykonaniem zamówienia (dostawą oraz montażem urządzeń), zgodnie z ofertą, w tym ryzyko 

Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, 

a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego 

paragrafu. 

4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 ulegnie automatycznej zmianie w razie zmiany stawek podatku 

VAT w wysokości proporcjonalnej do tej zmiany. 

5. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturą końcową, na 

podstawie zatwierdzonego bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego.  

6. Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy 

w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, po uprzednim zatwierdzeniu 

protokołu, o którym mowa powyżej.  

7. Fakturę należy wystawić na: Gminę Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37;  

49-100 Niemodlin, nr NIP 991-03-16-271. 

8. Za datę zapłaty, strony uważają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

9. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy bez 

jakichkolwiek konsekwencji finansowych i prawnych dla Zamawiającego. 

§ 5 

Gwarancja i rękojmia 

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

przedmiotu umowy, tj. dostarczone urządzenia zostanie rozszerzona i będzie równa okresowi 

trwania gwarancji, tj. na okres 24 miesięcy, licząc od daty jego bezusterkowego odbioru. 

2. Jeżeli w okresie gwarancji urządzenia zabawowe okażą się wadliwe, Wykonawca zobowiązuje 

się do ich naprawienia lub gdy naprawa okaże się niemożliwa, do ich wymiany na nowe, 

wolne od wad.  

3. Warunki serwisu gwarancyjnego: 

1) czas reakcji rozumiany, jako potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia do realizacji przekazane 

Zamawiającemu za pomocą faksu na nr Wykonawcy ………………………. lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ……………………….. nie może być 

dłuższy niż 2 dni robocze od momentu zgłoszenia usterki; 

2) czas skutecznej naprawy lub wymiany wynosi do 7 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia 

zgłoszenia przez Wykonawcę o stwierdzeniu usterki lub konieczności wymiany, jeśli 

wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie przedmiotu 

gwarancji.  

3) w pozostałych przypadkach czas naprawy lub wymiany wynosi 14 dni od momentu 

otrzymania zgłoszenia.  

4) w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wydłużyć wyżej wskazany termin  

o czas niezbędny na dokonanie naprawy lub wymiany, na pisemny, uzasadniony wniosek 

Wykonawcy; 

5) w przypadku trzykrotnej usterki tego samego elementu przedmiotu umowy Wykonawca 
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zobowiązany jest do wymiany wadliwego elementu na nowy wolny od wad. 

4. Okres gwarancji ulega automatycznemu przedłużeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od 

zgłoszenia do usunięcia usterki. 

5. Transport urządzeń zabawowych do miejsca lokalizacji serwisu i z powrotem oraz dostarczenie 

naprawionych lub nowych urządzeń w okresie gwarancji, odbywać się będzie na koszt 

i ryzyko Wykonawcy. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni warunków gwarancji lub wypełni je  w sposób 

nienależyty, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad w drodze naprawy na ryzyko  

i koszt Wykonawcy, zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie 

niniejszej umowy. 

7. W pozostałym zakresie za stwierdzone wady, Wykonawca ponosi odpowiedzialność  

z tytułu rękojmi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. 

§ 6 

Kary umowne 

1. Odpowiedzialnością Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy będą 

kary umowne, przewidziane w następujących okolicznościach: 

1) w przypadku niewykonania lub stwierdzenia nienależytego wykonania umowy przez 

Wykonawcę lub odstąpienia od umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

20% wynagrodzenia brutto , o którym mowa w § 4 niniejszej umowy; 

2) w przypadku opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy oraz w usuwaniu wad ponad 

wynikające z umowy terminy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną,  

w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 niniejszej umowy , za 

każdy dzień opóźnienia. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z wynagrodzenia przysługującego 

Wykonawcy w związku z realizacją niniejszej umowy. 

3. Jeżeli wysokość zastrzeżonej kary umownej nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiający 

może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.  

4. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie za odstąpienie Zamawiającego od umowy  

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 

§ 7 

Zmiany umowy 

1. Przewiduje się zmiany umowy polegające na: 

1) Uzasadnionym przedłużeniu terminu realizacji umowy w razie wystąpienia: 

a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 

b) działania siły wyższej np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, mające 

bezpośredni wpływ na terminowość wykonania prac, 

2) Zmianie będącej wynikiem zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których 

uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z których treści 

wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian, mających wpływ na realizację 

umowy, 

3) Zmianie nazwy, adresu firmy, spowodowane zmianą formy organizacyjno-prawnej, 

przekształceniem lub połączeniem z inną firmą. 

2. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania zmian i uzupełnień w niniejszej umowie, 

które nie stanowią istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy (zmiany zgodne z dyspozycją art. 144 ustawy 

Pzp). 



SIWZ – Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.  

„Doposażenie placu zabaw przy ulicy Sportowej w Niemodlinie” 

 

znak sprawy: IFE.271.19.2014  
 

 -------------------------------------------- 

Strona 5 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą obydwu 

stron, po stosownym uzasadnieniu, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: 

1) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ), 

2) Oferta Wykonawcy, 

3) Karta gwarancyjna. 

2. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji tej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu Sądu 

właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane wraz  

z aktami wykonawczymi do tych ustaw. 

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

 

 

 

 

 

 

              ZAMAWIAJĄCY:                                                   WYKONAWCA: 

 

 

 

...........................................................  ................................................................ 
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…………………………………………… 

              Pieczęć Wykonawcy 

 
KARTA GWARANCYJNA 

 
Sporządzona w dniu …………………….. 

1. Zamawiający ………………………………………………………………………………………. 

2. Wykonawca ………………………………………………………………………………………... 

3. Umowa (nr, z dnia) ………………………………………………………………………………... 

4. Przedmiot umowy: 
……………………………………………………………………………………………………………
…....……………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy, zwanego dalej przedmiotem gwarancji: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………  
 
Przedmiot gwarancji obejmuje dostawę wraz z montażem urządzeń zabawowych w ramach 

wyżej wymienionej umowy. 

6. Data odbioru końcowego:  dzień …… miesiąc …... rok ….. . 

7. Data usunięcia wad/usterek: dzień …… miesiąc …… rok …… (jeżeli dotyczy). 

8. Warunki gwarancji jakości. 

1) Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji 

został wykonany zgodnie z umową oraz zasadami wiedzy technicznej. 

2) Okres gwarancji na dostarczone i zamontowane urządzenia wynosi 24 miesiące, 

licząc od dnia spisania protokołu zdawczo-odbiorczego. 

3) W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad 

ujawnionych po odbiorze końcowym. 

4) O wystąpieniu wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę/Gwaranta na piśmie (fax, 

e-mail), równocześnie wzywając go do usunięcia ujawnionej wady w odpowiednim 

terminie. 

5) Ustala się poniższe terminy usunięcia wad: 

a) jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie 

przedmiotu gwarancji – niezwłocznie, tj. w ciągu 7 dni od momentu otrzymania 

zgłoszenia (zawiadomienia), 

b) w pozostałych oraz uzasadnionych przypadkach – w ciągu 14 dni od momentu 

otrzymania zgłoszenia.  
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c) Zamawiający może wydłużyć termin naprawy lub wymiany o czas niezbędny na 

ich dokonanie, na pisemny uzasadniony wniosek Wykonawcy  

6) Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie z udziałem obu stron umowy. 

7) W przypadku nieterminowego usunięcia wad Wykonawca/Gwarant zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną, przewidzianą w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy. 

8) W przypadku bezskutecznego upływu terminu na usunięcie wad, wyznaczonego  

w zawiadomieniu do Wykonawcy, Zamawiający zleci usunięcie wad na koszt i ryzyko 

Wykonawcy/Gwaranta innemu podmiotowi. 

9) Termin obowiązywania niniejszej gwarancji przedłuża się o czas od zgłoszenia wady 

do jej usunięcia. 

10) Każdorazowa wymiana lub naprawa elementów będących przedmiotem umowy, 

powoduje, że termin gwarancji w odniesieniu do tych elementów biegnie na nowo od 

dnia odbioru tych elementów. 

11) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w 

czasie prac nad usuwaniem wad. 

12) Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji, ponosi odpowiedzialność  

z tytułu rękojmi za wady przedmiotu gwarancji. 

13) W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy prawa, w szczególności 

Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych. 

14) Karta Gwarancyjna ważna jest tylko wraz z umową na wykonanie przedmiotu 

zamówienia, podpisaną przez strony umowy.  

15) Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

16) Niniejszą Kartę Gwarancyjną sporządzono w dwóch egzemplarzach na prawach 

oryginału, po jednej dla każdej ze stron. 

 

Warunki gwarancji podpisali: 

 

Udzielający gwarancji jakości      Przyjmujący gwarancję jakości 

Przedstawiciel Wykonawcy:       Przedstawiciel Zamawiającego: 

 

 

…………………………………………..   ……………………………………… 

 


