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UMOWA NR ZPF.272…...2019 

 

W dniu ……………….. 2019 r. w Rudniku nad Sanem pomiędzy:  

Gminą i Miastem Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem,  

zwaną dalej „Zamawiającym” 

reprezentowaną przez: 

Burmistrza Gminy i Miasta - mgr inż. Waldemara Grochowskiego 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - mgr Grażyny Reichert 

 

a 

 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

reprezentowanym przez: 

……………………………………………. 

 

stosownie do art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1986 z późn. zm.) została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy. Postanowienia ogólne. 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie Otwartej Strefy 

Aktywności na działce o numerze ewid. 1018 w miejscowości Przędzel oraz zakup urządzeń zabawowych 

i rekreacyjnych finansowany z Funduszy Sołeckich Sołectwa Kopki i Przędzel. 

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

1) Zadanie 1 – budowa Otwartej Strefy Aktywności na działce o numerze ewid. 1018 w miejscowości 

Przędzel, ul. Mickiewicza gmina Rudnik nad Sanem, realizowana w ramach: "Programu rozwoju małej 

infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2019": 

a) montaż urządzeń placu zabaw:   

 zestaw sprawnościowy – 1 szt., 

 huśtawka ważka – 1 szt., 

 bujaki na sprężynie kształt: krokodyl, hipopotam, biedronka, armata – 4 szt., 
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 stożek – 1 szt., 

 huśtawka potrójna (bocianie gniazdo, koszyk, siedzisko płaskie) – 1 szt., 

b) montaż urządzeń siłowni plenerowej: 

 krzesło do wyciskania z wyciągiem górnym – 1 kpl., 

 biegacz - wioślarz – 1 kpl., 

 jeździec – rower – 1 kpl., 

 ławeczka - poręcze – 1 kpl., 

 stepper – twister – 1 kpl., 

 orbitrek – narciarz – 1 kpl., 

c) ogrodzenie: 

 ogrodzenie o wysokości 1,5 m, z paneli kratowych 3D 50 x 200 mm z drutu powlekanego fi 5 

mm, na słupkach stalowych z rury RK 40 x 60 x 4 mm l = 200 cm, o rozstawie 2,5 m wraz 

z montażem i kpl el. bet prefabrykowanych – ok. 31,5 m, 

 bramka 110 x 150 cm – 1 szt., 

d) montaż urządzeń strefy relaksu: 

 stół do piłkarzyków – 1 szt., 

 stół podwójny do gry szachy/warcaby z ławkami – 1 szt., 

 tablica aktywności – przysiad – 1 szt., 

 gra edukacyjna kółko - krzyżyk – 1 szt., 

e) montaż urządzeń małej architektury: 

 kosze na śmieci – 2 szt., 

 ławki – 4 szt., 

 tablica informacyjna programu OSA – 1 szt., 

 tablica regulamin placu zabaw – 1 szt., 

f) wykonanie nasadzeń zieleni od strony granicy, uzupełnienie nawierzchni trawiastej: 

 obsianie nawierzchni trawą – ok. 593 m2, 

 zasadzenie drzew ozdobnych (głóg dwuszyjkowy) szczepionych na pniu na wys. 1,5 m. Drzewa 

obramować palisadą betonową i środek wypełnić warstwą ozdobnych kamieni – 4 szt. 

g) wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw z warstwy piasku o grubości warstwy 25 i 20 

cm zgodnie z PT. 

2) Zadanie 2 – zakup wyposażenia placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kopkach - 

finansowane z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kopki (zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 9), 

3) Zadanie 3 – zakup urządzenia do ćwiczeń na plac zabaw zlokalizowany na działce nr 175/1 

w miejscowości Przędzel - finansowane z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przędzel (zgodnie z opisem 

zawartym w Załączniku nr 9), 
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3. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na których realizowany 

będzie  przedmiot zamówienia.  

4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót (dotyczy zadania nr 1) oraz 

z opisie szczegółowym przedmiotu zamówienia (dotyczy zadania nr 2 i 3). 

 

§ 2 

1. Okres realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 11.10.2019 r. 

2. Za koordynację działań ze strony: 

1) Zamawiającego – odpowiedzialna jest Pani Barbara Krasowska, 

2) Wykonawcy – odpowiedzialny/a jest ……………………… 

 

§ 3 

Obowiązki i odpowiedzialność Wykonawcy 

1. Do obowiązków Wykonawcy, realizowanych w ramach zawartej umowy należy w szczególności:  

1) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją, o której mowa w § 1 oraz prawem 

budowlanym, obowiązującymi przepisami BHP, ppoż., wiedzą techniczną, zasadami sztuki budowlanej, 

wskazówkami i zaleceniami inspektora nadzoru,  

2) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych, 

3) wykonanie przedmiotu zamówienia z wyrobów i materiałów, które są dopuszczone do stosowania przy 

wykonywaniu robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570), innych przepisów obowiązujących w tej materii, oraz 

odpowiadających jakościowo wymaganiom określonym w dokumentacji. Zastosowane materiały 

powinny być w I gatunku (najwyższej jakości), 

4) zapewnienie potrzebnego oprzyrządowania, potencjału ludzkiego oraz materiałów wymaganych do 

zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót (realizowane przez Wykonawcę na własny koszt), 

5) realizowanie przedmiotu zamówienia w sposób nie kolidujący z użytkowaniem sąsiednich 

nieruchomości, 

6) po zakończeniu robót montażowych - uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu 

w terminie ustalonym  w umowie, 

7) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia już 

wykonanych robót, elementów istniejących, ich części bądź urządzeń - na koszt Wykonawcy, 

8) jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących 

ustaw: 
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a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 

z późn. zm.), 

b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.). 

Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych 

zmian stanu prawnego w tym zakresie. 

2. Wyliczenie obowiązków Wykonawcy zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma charakteru zupełnego, 

nie wyczerpuje zakresu zobowiązań Wykonawcy wynikającego z Umowy i nie może stanowić podstawy do 

odmowy wykonania przez Wykonawcę czynności nie wymienionych wprost w Umowie, a niezbędnych do 

należytego wykonania zadania. 

     

§ 4 

Obowiązki Zamawiającego 

Do obowiązków Zamawiającego należy terminowe uregulowanie płatności wynikających z faktury 

wystawianej przez Wykonawcę. 

 

§ 5 

Rozliczenia i płatności 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie  ryczałtowe. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu umowy i wyraża się kwotą brutto: …………………….. zł, słownie: 

……………………………………………….. zł.  

3. W podziale na poszczególne części kwota, o której mowa w ust.1 kształtuje się następująco: 

1) Zadanie 1 – budowa Otwartej Strefy Aktywności na działce o numerze ewid. 1018 w miejscowości 

Przędzel, ul. Mickiewicza gmina Rudnik nad Sanem, realizowana w ramach: "Programu rozwoju 

małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2019" – kwota 

brutto: …………………….. zł, słownie: ……………………………………………….. zł.  

2) Zadanie 2 – zakup wyposażenia placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kopkach - 

finansowane z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kopki – kwota brutto: …………………….. zł, 

słownie: ……………………………………………….. zł. 

3) Zadanie 3 – zakup urządzenia do ćwiczeń na plac zabaw zlokalizowany na działce nr 175/1 

w miejscowości Przędzel - finansowane z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przędzel – kwota brutto: 

…………………….. zł, słownie: ……………………………………………….. zł. 

4. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi fakturami odrębnymi na poszczególne zadania w terminie do 14 

dni od daty otrzymania. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 
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§ 6 

Odbiór/gwarancja 

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie cały przedmiot umowy. 

2. Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę i przystąpi do 

odbioru przedmiotu umowy. 

3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące 

uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, wyznaczając 

Wykonawcy termin na usunięcie wad. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, niezależnie 

od innych uprawnień przewidzianych umową i przepisami Kodeksu cywilnego,   

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od 

umowy lub żądać wymiany wadliwych elementów dostawy lub wykonania dostawy po raz drugi. 

4. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia 

dokonane w toku odbioru, w tym terminy dotyczące gwarancji i rękojmi, jak też terminy wyznaczone na 

usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 

5. Odbiór uważa się za dokonany, jeżeli protokół odbioru będzie podpisany przez obie strony bez uwag. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. 

7. Zamawiający zobowiązany jest do wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych elementów jako 

wadliwych, jak też dokonania ich odbioru po właściwym uzupełnieniu w zakresie zakwestionowanych  

elementów przy odbiorze. 

8. Wykonawca przekaże Zamawiającemu atesty, certyfikaty, świadectwa jakości potwierdzające, 

że dostarczone wyposażenie jest dopuszczone do stosowania w tego typu obiekcie oraz spełniające wymogi 

bezpieczeństwa oraz przekaże wymagane instrukcje użytkowania. 

9. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres …… miesięcy licząc 

od daty odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. 

 

§ 7 

Kary umowne 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar 

umownych w następujących wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy lub usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub 

w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 150,00 zł brutto za każdy dzień, 
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b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 1 500,00 zł wartości 

umowy brutto. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a) za zwłokę w przeprowadzaniu odbioru w wysokości 150,00 zł brutto za każdy dzień, 

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 1 500,00 zł 

wartości umowy brutto. 

2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania należnych kar umownych z wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy. 

 

§ 7 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na cały okres realizacji umowy, aż do 

podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.  

2. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej obejmować ma również szkody wyrządzone przez 

wszystkich podwykonawców w przypadku realizacji części robót budowlanych przy udziale 

podwykonawców. 

3. Wszystkie koszty związane z zawarciem ww. umów ubezpieczenia oraz opłacania składek 

ubezpieczeniowych  obciążają wyłącznie Wykonawcę. 

 

§ 8 

1. Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności powstałych 

w związku z realizacją niniejszej umowy, bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, 

w szczególności Kodeksu cywilnego.  

3. Spory wynikłe z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygniecie sądu właściwego miejscowo 

i rzeczowo dla Zamawiającego. 

4. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiającego 

i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

        Zamawiający                                                         Wykonawca 
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