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Wykonawcazostałwybrany zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargunieograniczonego, na podstawie ustawy
z dnia}9 styczniaŻ}} t. - Prawo zamówień publicznych ( Dz' U. z2010 r. Nr 1 13,
poz.759 zpóżn. zmian.) i została z nim zawarta umowa następującej treści:
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Przedmiot umowy.
t. Zatnaułiający z\eca, a Wykonawca zobowią,zuje się do wykonania zamówienia publicznego
na roboty budowlane, doqczącego zaprojektowania i kompleksowego utworzenia placów
zzbaur w mmach rządowego Progtamu,, Radosna Szkoła'' przy: PSP im' H. Sienkiewicza
w Klwatce, PSP im. JanaPasrŁa II w I(uczkach Kolonii i PSP irn' T. Kościuszki rv Klonówku.
2. Szczegołowy zakres przedmiotu umowy, o którym mowa w ust.l ) oraz warunki
jego wykonania określone Sąw Specyfikacji Istotnych WaruŃów Zamówienia (SIWZ)'
programie funkcjonalno - uzytkowym i ofercie złoŻonej przez Wykonawcę stanowiących
integralnączęśó niniejszej umowy (zaŁącznlknr 1 i 2 ).
3. Wykonawca, zobowiązuje się do wykonania pnedmiotu umowy zgodnie zezłożonymi
przez siebie harmonogramami rzeczowo - finansowymi.

Termin realizacji przedmiotu umowy:
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ustalają Że przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie od dnia podpisania
umowy do 31 października20lŻ r. zzasttzezeniem' iz wymagane jest:
a) wykonanie i przekazanieZamawiającemu do zaopiniowania - w ciągu maks. 14 dni
od dnia zawarcia umowy koncepcję architektoniczną, dla każdego zadania
oddzielnie. Koncepcja musi zawierać częśćopisowąo plan zagospodarowania
placu zabaw (w tym rozmieszczenie uruądzeńze strefami bezpieczeństwao przekrój
z opisem warstw)o wykaz urządzefrprzezn^czonych do montażu) oraz ich kolorowe
ilustracje, np. zdjęcia, rysunki itp. ( wsrystkie urządzenia muszą spełniać warunki
określone w programie funkcjonalno - uĘtkowym). Zamawiający w ciągu 3 dni
zaopiniuj e w/w koncepcj ę'
b) przekazanieZamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej w terminie
maks.30 dni od dnia zawarcia umowy ( w/w dokumentacja musi uwzględniać
eweniualn e uwa gi zgło szone przez Zamaw iającego w do kum en cie op iniuj ącym
koncepcję architektoniczną). Zamawiający w ciągu 3 dhi zaopiniuje w/w
dokumentację ( potwierdzi pisemnie jej kompletnośćo lub wskaże brakio
jednocześnie naliczając kary o których mowa w $ 12.1' lub korzystając z uprawnień
określonych w $ 14.2 lit. b).

1. Strony

2. Zatermin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień pisemnego zgłoszerua
Zamavłiaj ącemu pr zez Wykonawc ę _ p otwierdzo n ej pYzez I ns p ekto ra Na dzo ru
_ gotowości do odbioru przedmiofu umowy wtazzptzekazanlem niezbędnej dokumentacji
odbiorowej.
3. o gotowości dokonania protokolarnego odbioru końcowego robót Wykonawca
zob owi ązany j e st zawiad omić Zanavłtaj ące go w fo rmie pi s emnej .
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umowy zostanie wykonany zmateriałów dostarczonych ptzez Wykonawcę.
2.Mateiały ivtządzenia dostarczone przęz Wykonawcę powinny odpowiadaÓ wymogom
dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie zart.I0
ustawy z drńa7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: DzU. z2a06 r. Nr 156,
poz. I 1, 18 z później szymi zmianami).
1. Przedmiot

$4

Do obowiązków Zamav,iającego należy:
T.Przekazarie Wykonawcy terenu budowy w terminie 14 dni roboczych liczonych od
dnia podpisania niniejszej umowy.
2.Zapevnienie nadzoru inwestorskiego.
3. Do obowiązku Zamawiającego należy nieodpłatne udostępnienie Wykonawcy:
a) punktu poboru energii elekĘcmej;
b) punktu poboru wody.
4.Zorganizowanie odbioru przedmiotu umowy zgodnie z $ 11.
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Do obowiązków Wykonawcy na|eĘz
l.Kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy tj. zaprojektowanie i wybudowanie, zgodnie
z ,,progtanTlem funkcjonalno _ uŻytkowym'' i warunkamizawartymi w SIWZ, atakże
wymogami sztuki budowlanej, odpowiednimi przepisami prawa oraz zasadami programu
Ministerstwa Edukacji Narodowej ,, Radosna Szkoła'' ' nowych placów zabaw przy
PSP w Klwatce, PSP w Kuczkach Kolonii i PSP w Kłonówku oraz oddania przedmiotu
niniejszej umowy Zanavnającemu w terminie w niej uzgodrrionym .
Z.orgaruzowanie robót w sposób umożliwiający dokonanie ich odbioru.
3.od chwili przejęcia terenu budowy Wykonawca aŻ do chwili odbioru ponosi
odpowiedzialnośó nazasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie.
4.oznaczęrtle i zabezpieczenie terenu budowy, zapewnienie warunków beryieczeństwa
w trakcię wykonywania robót,
5.Zabezpieczenie znajdujących się na terenie budowy materiałów puedhładzieŻą
uszkodzeniem i zniszczeniem,
6.Stała współpraca zZamawiającym w zakresie realizacji przedmiotu umowy'
7.Zavłtadomierue Zamawiającego o fakcie wykonania robót zanikających lub ulegających
zakłyciuzv,ryptzedzeniem umożliwiającym sprawdzenie ich przez Inspektora Nadzoru,
8.Przestrzeganie przepisów B.H.P. i p.poŻ.,
9 Zaberyieczenie maszyn iwządzeńoraz dostaw materiałów niezbędnych do prawidłowego
i terminowego wykonania przedmiotu umowy,
l0.Usuwanie wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakościi rękojmi zawady,
ll.Naprawienie na własny koszt szkód i zlltszczeńwyrządzonych osobom trzecim w wyniku
prowadzonych robót,
IL.Zabezpieczenię we własnym zakresie dostaw wody i energii elektrycznej na
potrzeby wykonania przedmiotu umowy.
l3.Rzete}ne i terminowe wykonanie powierzonych robót, zgodnie z ofertązfoŻona do
przetargu.

l4.Uporządkowanie, po zakoiczeniu prac, miejsca prowadzonych robót iprzekazanie go
Zanawiającemu w terminie odbioru robót.
ll.PtzekazanteZarnavnającemupozakończeniuprackompletudokumentów:
_ certyfikatów i deklaracji zgodności,atestów, protokołów odbiorów oraz innych
dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

I1.Pruedłożęnie Zarnawiającemu certyfikatów bezpieczeństwa, deklaracji zgodności
z normami bezpieczeistwa, instrukcji kontroli, obsługi i konserwacji, rysunków oraz
oświadczenia o zgodności zamontowanych utządzenzabawowych z instrukcjąmontaŻu
oraz nadawaniu się do uzytkowania zgodnie zprzeznaczeniem, dotyczących
zamontowanego sprzęfu i utządzeń .
Wykonawca ponosi odpowiedzialnośćza:
l.Uszkodzenie i ztiszczetie instalacji naniesionych na planie uzbrojenia terenu orazĘch
instalacji, których istrienie moźlna było przewidzieó w trakcie rcalizacji robót,
Ż.Usrkodzerllai złiszczeria spowodowane na terenie są.siadującym Z terenem budowy
przekazartym Wykonawcy,
3.Szkody powstałe w wyniku wykonywania robót niezgodnie z obowią"zującymi przepisami.
4.Szkody izniszczetia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzeń losowych
innych, powstałe przed odbiorem końcowym przedmiotu umowy Wykonawca naprawia na
własny koszt.
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Wynagrodzenie.
LZawykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w $ lumowy, Wykonawcaotrzyma
..... zł.
wynagrodzenie ryczałtowe brutto wrazz podatkiem VAT w wysokości
(słownie:

wtym:

zł.

kwota netto wynosi ...

(słownie:
podatekvAT.....%tj.....

.......zł

................)

w oparciu o ofertę Wykonawcy .
2.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.l obejmuje kwotę z tytułu wykonania:
Zadanie - Ut''Vorzenie placu zabaw w ramach rządowego programu
,, Radosna Szkoła'' przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza
... zł brutto .
w Klwatce w wysokości .. .
Zadanie Ir - Ut'worzenie placu zabauł w ramach rządowego proglamu
,, Radosna Szkoła'' przy Publiczrrej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kuczkach
zł brutto .
Kolonii w wysokości ...
Zadanie III _ Utworzenie placu zabavł w ramach rządowego proglamu
,, Radosna Szkoła'' przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kłonówku

I

.

.

wwysokości....

...... Złbrutto.

3.Wynagrodzerue ryczahowe o którym mowa w ust.1. obejmuje wszystkie koszty zvnązane
zrealtzacjąrobót i prac wynikających z programu funkcjonalno _ użytkowego otaz
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również tych, k1óre nie zostały
wymienione w sposób v,ryruźny, a które sąkonieczne do prawidłowego wykonania
przedmiotu umowy. Wynagrodzerueryczahowe określone w ust.l obejmuje ryzyko
i odpowiedzialnośó Wykonawcy z$ułu oszacowania wszelkich kosztów zvnązanych
z realizacjąprac obj ętych umowa.
4.W1łragrodzenie, o którym mowa w ust.1 dotyczy całościowejrealizacji przedmiotu umowy
wrazzwszelkimi kosztami r:wiryanymi z odbiorem końcowym prac ( oznakowanie,
pomiary, ekspertyzy itp.).
S.Niedoszacowanie, pominięcie orazbrakrozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
być podstawą do Żądartiazmiany wynagrodzeruaryczahowego określonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.
6.Zapłataza wykonane roboty odbywaó się będzie zgodnie zzasadarri określonymi w $ 7
niniejszej umowy.

Płatność.
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do zapłacetiaprzezZartawii1ącego wyna$odzenia naleznego Wykonawcy są
wystawioneprzezWykonawcę, zgodnie z obowią-zującymi przepisami od dnia odbioru
końcowego faktury. Wvkonawca wvstawia fakturv na każde zadanie osobno.

1. Podstawą

Ustala się następuj ące zasady roz\iczeniaza wykonane'roboty zvłiązane z wykonaniem
przedmiotu umowy:
i. Podrtu*ą wystawienia Faktury Y AT przez Wykonawc ę oruz zapŁaĘ należnościptzez
mowa w $ 11
Zatrrawia1ąćego będzie protokół końcowego odbioru robót , o którym
niniejszej u*ó*yżut*iirdzony przezZarnawiającego i podpisany przez Inspektora
Nadzoru Zarnawiającego, atakzć przekazanę Zamawiającemu wszelkich niezbędnych
certyfikatów, dektaracji zgodnościi atestów na materiały i elementy wyposazenia.
po
2.p.oi1iczenie nasĘli fattuią końcową wystawionąna kazde zadante osobno
zakończetiu robót i ich protokolarnym odbiorze'
faktury wraz
3. Termin płatności- do 30 dni od daty doręczertiaZanau'iającemu
zŁoŻetńapolecenia
z protokółem odbioru końcowego . ZaterminzapŁaty lznaje się dzień
przelewu w banku Zana'wiającego.
go, Wykonawc y przy sługuj ą
4 W r azie zwłoki w zapłacie wyna grodz enia pt zez Zamawia1 ące
oaśe*iw ustawówej wysokości.
T)ane do faktury:
Gmina Gózd
Zespół Ekonomiczno Administracyj ny
Szkół w Gozdzie
ul. Radomska7 ,26 _ 634 Gózd
NIP: 796-25-91-373
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1. Ze strony Wykonawcy - kierownik budowy będzie
2.Ze sttotty Zamawtającego obowią7ki inspektorunadzorainwęstorskiego

pełniłbędzie

se

f '':

Podwykonawcy.
amoŻe zreaLizowac roboĘ budowlane korzystając z pomocąPodwykonawców,
l.Wykonawc
pó ,u**ciu z nimi odpowiednich umów w formie pisemnej pod rygorem nieważności'
pisemnej zgody Zamavłtającego przed jej
Ż.Zawarcieumowy z Podwykonawcąwymaga
l
z art' 647 k.c. zmiana umowy zawartej z Podwykonawcąwymaga
zawarciem,
"goóni.
kaz dorazow ej zgo dy Zanawiającego .
robót powierzonych
3. Umowa ro-dwykonu*"ą-uśi zawierać, co najmniej zakres
"
roboty.
powierzone
Podwykonawcy oraz kwotę wynagrodz enia za
z da|szym po dwykonawc ą mus i być
4 . Zavłter arue umów pr zez r o awgonawców
pisemnej
kaŻdorazowo poprzedzone zgodąZamawiającego i Wykonawcy w formie
jako
naruszenie
pod rygorem nięwazrrości . Niedolełnienie tego obowirykubędzie uznane
nini"jo.j umowy stanowiące przesłankę do nałożenia kary, o której mowa w $ 12 ust'3
umowy .
przewidzianą dla
5. Wykonaw ca moŻe wykonać własnymi siłami częścirobót
ponosi
Podwykon awcy bezuzyskania uprzedniej zgody Zanavnającego' Wykonawca
.
wobeó Zamawiającego pełnąodpowiedzialności za roboty powierzone Podwykonawcom

$10
jakości
robót.
Kontrola
przedmiotu umowy przez
1'Inspektoi Naóżoruiontroluje przebieg robót. o fakcie reaIizacji
oraz
Wykonawcę w sposób wadiiwy lub sprzeczny z umowąpowiadamia Zarnawiającęgo
prźedstawiawniosek o odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy'
z.b *,1.,ytych wadach w wykinanych robotach InspektorNadzoru zawiadamia niezwłocznie
postępu i

wńnu*.ę.

Fakt ten nie ma wpływu na odpowiedzialnośó Wykonawcy z tytułu wad

,.HłffiJ#Łx*"ffi}?*,li.TlT:;.zWykonawcęwterminieuzgodnionym

przez Wykonawcę powinny
z Inspektorem Nadzóru. wuay ujawnione we własnym zakresie
być usunięte niezwłocznie.

4.Usunięcie wad potwierdza Inspektor Nadzoru'
S'Jeżeli Wykonawca nie usunie wykryrych wad w terminie uzgodnionyrnprzez
osobie trzeciej na
Inspektora Nadzoru wówczas Zarnawiający moŻe zleciÓ ich usunięcie
z siedmiodniowym
fakcie
tym
koszt Wykonawcy. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o
wyprzedzeniem.
wymagań wynikających
6.Wszystkie materiały oraz jakośó robót winny byó dostosowane do
normom i przepisom'
z dokumentacji technicznąorazodpowiadaÓ obowią7ującym
wyprodukowania,
miejscu
lub-w
Dopuszcza sii poddanie ich testom na placu budowy
jakich będzie wymagał lnspektor Nadzoru. Wszelkie próbki, atesĘ itp' Wykonawca
żobowiąany jest dostarc zy ć na własny koszt'
71eżeIizaniwiający nie powierzy sprawowania nadzoru inwestorskiego Inspektorowi
wykonuje
Nadzoru, obowiąź<i i uprawnienia InspektoraNadzoru opisane w umowie
upowaźni ony pracown ik Zanavńaj ące go'
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:
umowy
przedmiotu
odbiór
zgłoszonych
i. oauioi robót będzie polegaó na komisyjnym ustaleniu zgodnościwykonania
prawa' w terminie do
do odbioru robót siwz o.azze złoŻonąofertąi przepisami
'
Zarna:wiającemu dokumentacji
14 dni od daty z$oszeniarobót do odbioru i dostarczenia
powykonawczej.
przez
2.Zakeswykonanych robót zostanie potwierdzony wpisem do dziennika budowy

Inspektora nadzoru.
j est sporządzió i do starczy Ó Zamavńa1ącemu WTaz
3 . Wykonawc a zob owiązany
zó zgłoszeniem robót aó óauioru kompletnądokumentĄę powykonavłczązawierającą:
- dokumentację projektową powykonawczą
_ deklaracj.
dla wbudowanych mateńałów budowlanych
"gółoos.i
- certyfikaty bezpieczeństwa dla sprzętu rekrearyjnego
- inw entary zację powykonawczą
protokół odbioru za'WLęrąący
4. Z czymości odbioru prźedmiotu umowy spisany zostanie
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru'
robót stwierdzi' ze
5. JeŻeli Zamawiający podczas dokonyłvania odbioru końcowego
wady luL usterki, które ujawniły się po stwierdzeniu ptzez
przedmiot *o*y
"u*iera
robót do czasu
inspektora Nadzóru gotowoścido odbioru, wstrzyma się z odbiorem
Wykonawcy termin na
usńrięcia stwierdzon}ch wad i usterek wyznaczającjednocześnie
wyznaczonego
usuniicie wad i usteiek. Niedotrzymanie (opóŹnienie) ptzez Wykonawcę
2 % wynagrodzenia
terminu skutkowaó będzie naliczeniem kary umownej w wysokoŚci
dzienopóŹnienia'
umownego określonego w $ 6 ust. 1 umowy' zakazdy
robót zakoflczy się spisaniem
6. W przypidku' o którym mowa w ust 5 odbiór końcowy
usuwania wad
protokołu toncowegó odbioru robót w dniu następującym po zakonczgniu
pisemnie przęz Inspektora
i usterek. Zakofrcze|ie usuwania wad i usteręk potwierdzone
e'
Nadzoru Wykonawc a zgło si Zamavłiaj ącemu p i semni stwierdzi, że pomimo
7. JeżęIipodcźas aor.o"1"',i*ia odbioru końcowąo robót Zamawiający
odbioru bądź
oświadczenia Inspekt'ora Nadzoru bądŹ o gotowości zgłoszeniado
nie zostĄ zakoilczone,
o potwierdzeniu usunięcia wad i usterek roboty budowlane
tttę odbiera przedmiotu
uczyni o tym rakcię uwagę do protokołu wraz z oświadczeniem, żę
przedmi otu
*oóory. Wykonawc a obówią,zany j est wo wc zas vkoncry ć r ea|izacj ę
przedmiotu
.
Zaterminwykonania
zamówienia i ponownie zgłosió gotowośedo odbioru
Zanavnaj ąc emu pr zez
umowy przyj muj e s i ę wówczas dzi eń pisemne go zgŁo szenia
gotowoścido odbioru
Wykonawcę _ pót*i"'dzonej pruezlnspektora N{"::"._ ponownej
odbiorowej' Skutki
przedmiotu umowy wrazzptzekazantem niezbędnej dokumentacji
w $ 2 umowy
opóznienia ztegoiyr*ł* * iy* niedotrzymania terminu.określonego
kar umownych
oilciąaająWytJnawcę i stanowiąpodstiwę do naliczenia Wykonawcy
opisanychw$ 12umowy.

Kary umo\ilne.

$12

l.WykonawcazapłaciZamavnającemu karę umownąw przypadku przeboczenia terminu
wykonania przedmiotu umowy' o którym mowa w $ 2.1, oraz terminów określonych
w $ 2.2 lit. a) oraz lit. b) w wysokości a,5 ońvłynagtodzenia umownego określonego
w $ 6 ust. l umowy, zakaŻdy dzien opóŹnienia.
2.W przypadku wystąpienia w wykonanych robotach wad nie dających się usunąó,
a umo Źliwiaj ących eksp 1o atacj ę wykonane go ob iektu Zanavłiaj ący p omniej s zy naleŻne
Wykonawcy wynagrodzenie o kwotę w wysokości trzykrotnej wartościwady. Wartość
wady oszacowana zostanie przez strony, a w przypadku sporu ptzeztzeczo7.nawcę
budowlanego. Koszt ekspertyzy obciĘa Wykonawcę.
3.Wykonawc a zapłaci ZałnawtĄącemu karę umowną w przypadku wstrzymania robót
oń
bez zgody Zarnawiającego na okres dłu:Ższy ruŻ 10 dni w wysokości 0,2
wynagrodzenia umownego określonego w $ 6 ust.l rrmowy zakaitdy ńastępńy dzień.
4.odstąpienie od umowy ptzez WykonawcęzptzyczynniezaleŻnych od Zatrtawiającego
oraz odsĘlienie od rrmowy ptzęzZartavłiającego ZprzyczynzaleŻnych od Wykonawcy
oń
stanowi podstawę dLaZamav,rtającego do naliczeniakary umownej w wysokości 1a
wynagrodzenia Wykonawcy określonego w $ 6 ust. 1 umowy.
5.ZarnavłiĄący zastrzega sobie prawo potrącania kwot z tytufu kar umownychznaleŻnego
Wykonawcy wynagro dzęrua.
$13
Jęzeli kary umowne nie pokryją poniesionej przez Zamavńającego szkody, moŻe on
dochodzić odszkodowania uzupełniaj ącego.
odstąpienie od umowy.

L
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Zarrtawtający moŻe odstąpiÓ od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy
Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. Zarnawiający moŻe ponadto
odstąpić od umowy, jeŻeli Wykonawcanaruszaw sposób podstawowy jej postanowienia.
Z.Dopodstawowych naruszeń umowy, zaliczasię w szczególności następujące przypadki:
a) Wykonawca popadł w stan likwidacji lub w stan upadłości,
b) Wykonawca nie dotrzymał terminów o których mowa w $ 2.1 lit. a) i lit. b), tj. terminów
doĘczącyehptzekazaruaZamawtającemu koncepcji architektonicznej i kompletnej

-

dokumentacji,

c) opóźnienie robót w ten sposób' iz Wykonawca nie stawił się na przekazanie placu

(j
Ęl

uuaowy w wznaczonym przezZamawiającego terminie, lub nie rozpocz$,bądźnie
konĘnuuje robót ptzezokres co najmniej kolejnych 10 dni ( w/w zapisy odnoszą się
do niestawienia się naprzekazaniu placu budowy i do opóźnień w zakresie
któregokolwiek z zadahwymienionychw rozdziale III SIWZ), bądźopóźruerue
w stosunku do harmonogrttmu rzeczowo - finansowego przekracza 10 dni,
d) Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z jej postanowieniami,
w szezególności, gdy niezgodr'tte zwarunkami umowy zleca wykonanie częścilub
całościrobót podwykonawcy (np. gdy zleca podwykonawcy zakres robót nie wskazany
w ofercie, gdy z|ecawykonanie robót podwykonawcy bezzgody Zamawiającego).
3. W przypadku odsĘlienia od umowy przez jedtąze stron, Wykonawca ma obowią7ek
*rtoy** ia r ea|izacji ro b ót budowl any c h w tryb i e n atyc hmi astowym or az zab ezpieczenia
teręnu budowy.

4. Wykonawc a zobowtązany j est do wykonania i do starcz etrja Zarnavłiaj ącemu
inwentaryzacji robót wedfug stanu na dzien odstąpienia. Dokonana inwertaryzacja,

zat'wterdzonaprzęzlnspektora nadzoru stanowi podstawę rozIiczeniamiędzy stronami.
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Zab ezpieczenie naleĄltego wykonania umowy.
1.Usta|a się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości - 10 7o wartości
..... zł(słownie: """""""""ń)'
umowy wg $ 6 ust. 1), tj. w wysokości

..........

tj.

...... zł została wniesiona przez Wykonawcę przed
Ż'CałosÓ zabezpieczenia
podpisaniem umowy w formie
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy sfuży do pokrycia roszczen z tytułu
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiofu umowy przez Wykonawcę.
3.W trakcie rea\izacjiumowy WykonawcamoŻe dokonaĆ zmiany formy zabezpieczetia
należytego wykonania umowy' w trybie określonymw art. 149 ustawy Prawo zamówień
publiczn-ych. Zmianaformy zabezpieczeinia nalezytego wykonania umowy nie stanowi

zmiany treściumowy.
4 .Zw r of wni es i o n e g o zab ezpieczeria;
a) 70 '/. ustalonej wartości zabezpieczenia, tj'
"""" Zł,
gwarantującanaleŻfie wykonanie przedmiotu umowy' zostanie zwolniona w ciągu
go aoi pó zakonczeniu odbioru końcowego robót i stwierdzerulJprzezZalnawiającego
wykonanie ich w sposób należyty,bez jakichkolwiek wad i usterek' które stanowiĘby
podstąwę roszczeńZaryawiającego W stosuŃu do Wykonawcy.
uisÓ y. wartości zabezpiećzenia tj. kwota
roszczetiaZamavnającego zĘrtułu rękojmi zawady zwrócona zostanie nie pózrriej niż
wciągu 15 dniu po upływie okresu rękojmi zawady ( czas trwania okresu rękojmi za
wady jest tożsamy z okresem udzielonej przez wykonawcę gwarancji jakości)..
S.Jezeli Wykonawca, który wniosł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie
niepieniężnej, a nie wniósł najpóźniej do upływu terminu, o którym mowa w ust. 4 lit. a)
zabezpieczetńazt}rtułu rękojmi zawady (kwota, o której mowa w ust. 4 lit. b)
Zarniwiający dokona napoczetniniejszego zabezpieczenia potrącenia wymaganej kwoty
pienięznJj z kwoty wynagrodzenia wynikającej zprzedłoŻonej przez Wykonawcę faktury
końcowej.
6.W przypadku powstania po stronie ZarnawiĄącego roszczeń w stosunku do Wykonawcy
nienalezyego wykonania przedmiotu umowy oraz uchylania się Wykonawcy od
z

kwota

ł'tułu

zadośćuczynieniatymroszczeniom,kwotazabezpieczenianaleŻytegowykonaniaumowy
wtazzpowstałymi odsetkami zostanie, w części koniecznej,przeznaczona zgodnie z rrmową
do pokryciaroszczenz Ęrtufu rękojmi zawady.
7.Wykonawca ponosi pełnąodpowiedzialnośó względem Zamawiającego z ty'tufu gwarancji
jakości lub rękojmizawady.Niedopuszczalnęjest ograniczerie odpowiedzialności
Wykonawcy do wysokości kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Gwarancja. Rękojmia.
fi\;-,-

$16

1.Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy jakościowodobrze, zgodnie
z óbowią7ującymi przepisami prawa i sztukąbudowlaną bezwad, które pomniejszą
wartośó robót lub uczyniąobiekt nieprzydatnym do użytkowania zgodnie zptzeznaczeniem.
2.Wykonawc audzielaZamawiającemu gwarancji jakościna wykonane roboty budowlane,
sztucznąnawierzchnię bezpiecznąwyposazenie placu zabaw wchodzącego w przedmiot
zamówienia na okres 3 lat, Iicząc od daĘ ich odbioru końcowego.
3.Wykonawca jest odpowiedzialny zĘrtufu rękojmi zawady wykonanych robót, na zasadach
określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.
4.W okresie trwania gwarancji jakości i rękojmi zawady przeg|ądy gwarancyjne będą się
odbywĄ w następujących terminach:
a) na kazde Żądanl,e Zamavłtającego w przypadku stwierdzeniaprzezZamavłiającego
wad lub usterek,

b) na jeden miesiąc ptzedzakoiczeruem okresu udzielonej gwarancji
c) na uzasadniony wniosek wykonawcy.

jakości,

w tu"oy- przypadku koszty przygotowania i oryanizacji przeglądów ponosi Wykonawca.
4.Zarlawiająóy jeit obowią7any powiadomió Wykonawcę o powstałych wadach przedmiotu

umowyń.ąiu

10 dni od ichujawnienia, natomiast Wykonawca jest

zobowiązany do ich

usunięcia w terminie wartaczonym stosownym protokołem.
S.Wykonawca nie moŻe odmówić usunięcia wad na swój koszt bezwzględu na wysokośó
związany ch z ty m ko s ztów.
6.JezeliWykonawca nie usunie wad w Wznaczonym ptzezZanawiającego terminie to

ZamawtającY może zleciĆ wykonanie napraw osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.
7.W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowią3any do nieodpłatnego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.
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Cesja.
Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zarrnlviającego przenieśćwierzytelności
wynikających bądź zvmryanychzrcaIizacjąniniejszej umowy narzecz osób trzecich.

$18
l.Pod rygoręm niewaŻnościwszelkie zmiany umowy dokonywane sąna piśmiew formie
aneksu do niniejszej umowy.
2.Zakazuje się istotnych zmian postanowieńzawartej umowy w stosunku do treścioferĘ,
na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze koniecznośó wprowadzetia
takich znian zo*ałaprzewidziana wogłoszeniu o zamówieniu bądźSIWZ. -'
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Zamavłiający zastrzegasobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku zaistnienia
okolicznoŚci, o których mowa w art. 145 ustawy z drttaZ9 sĘcznia2004 r. _ Prawo
zanówiefipublicznych (tekst jednolity Dz. U. z2010 r. Nr 1 l3,poz.759 ze złrt.).
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Ewentualne spory mogące wynikaÓ z wykonania niniejszej rrmowy strony poddadzą
pod rozstrzygnięcie sądu właściwegodla siedziby Zamawiającego.

$21
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy
ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Kodeks Cywilny, ustawy Prawo

budowlane oraz inne przepisy prawne właściwew przedmiocie niniejszej umowy.
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Umowa zostałasporządzona w czteręch jednobrzmiących egzemplarzach,ftzy egzemplarze
dla Zanavłtaj ącego, j eden dla wykonawcy

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄcY

