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zawartaw dniu ..........ż020 r. pomiędzy:

Gminą Lubsza, 49-313 Lubsza, ul. Brzeska 16o

reprezentowaną przez:
Bogusława Gąsiorowskiego - Wójta Gminy Lubsza
przy udzińe,.
JolanĘ Kuziemskiej - §karbnika Gminy Lubsza
zw aną dal ej Z am awiaj ącym

a,.

zw afiy m dal ej Wyko nawcą,

razem nłanymi dalej orStronamio',

z zastosowaniem aft. 4 pkt a ustawy z dnia 29 stycznia 20a4 r. Prawo zamowrcń
publicznych (t,j. Dz. U. z2019 r. poz, 1843),

o następującej treści:

§1
1. Zamawiapcy zleca a Wykonawca przyjmuje wykonanie dostawy i montazu

elementów małej infrastruktury - doposazenie placów zabaw na terenie Gminy
Lub sza. Zadanię wspołfi nansowane z budZęu Samorządu Woj ewództwa Opol ski ego
w ramach projektu pn.: ,,Marszałkowska InicjaĘwa Sołecka - Opolskie w latach
2oża-ż02?".

2. Wykaz i opis urządzeh zabawowych planowanych do zamontowania na placach
zabaw w miejscowościach: Dobrryń @ńńka nr 189), Nowe Kolnie (dńałka nr 128),
Piastowice (dzińkanr 55/2}, Pisarzowice (działka nr 135/18), Roszkowice (dńŃkanr ż56),
stanowi załączniknr 1 do umowy.

3. Ze strany Zamańającego osobą nadzarującą wykonanie zadaniajest Aneta Rzepka
(te|.77 411 86 30 wew. 139).

§2
1, Do obowiązków Wykonawcy nale§ odebranie placów przeznaczonych pod montaz

ur ządzeh zab aw awy ch oraz j e go odp owi edn i e zab ezpi eczeni ę.

2. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o planowanym terminie dostawy i montazu
na3 dni przed tym terminem.
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lilykonawca dostarczy urządzenla i mateńały transportem na własny kosż i ryzyko
oraz dokona ich montazu w dniu dostawy we wskazanych przez Zamawiającego
miejscach.
Materiały uzyte do produkcji elementów zabawowych powinny odpowiadac co do
jakości wymogCIm dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwię określonym
w przepisach prawnych,
Na kazdę żądanie Zama-wtającego §Vykonawca obowiązany jest łkazaó certyfikaty
zgodności, deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne na wskazane materiały.
\Mykonawca zabezp\eczy we własnym zakresie ma§zyny i urządzenia niezbędne do
montazu elemęntów zabawowych.

§3
Wykonawca zobowiązuje się wykonac przedmiot umowy, określony w § 1 zgadnie z
cbowiązującymi na dzięh podpisania umCIwy przepisami, normami, zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowłanej.
Wykonawca zobal,łiązuje się wykonac przedmiot umowy prTy pomocy osob
posiadających odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie
przepisów bhp i przeciwpozarowych oraz wTposazonych w odpowiedni spfzęt,
narzędziai odzież.
Wykonawca nieodpłatnie zobowiązuje się do.
a) naprawienia i doprowadzenia do stanu pierwotnego mienia osob trzęęlch

zniszęzonęgo lub uszkodzonego v/ toku realizacji umowy,
b) odp owi edn tego zab ezpięczęnta pl acu budowy,
c) zapewnienia dozoru a także właściwych warunkow bezpieczehstwa i higieny

pfacy,
d) uftzymania placu ptzeznaczonego pod montaz urządzeh zabawawch w stanie

wolnym ad przeszkód komunikacyjnych oraz usuwąnla na bteżąco zbędnych
materiałow, odpadów, śmieci,

e) uporządkowania placu ptzeznaczanego pod montaz urządzeh zabawowych po
zakobczeniu t przekazanlu ga Zamawtającemu najpóźniĄ w dniu odbioru
koncowego.

§4
1, Termin realizaili umowy (dostawaimontń). dodnia .....".,2a28r.
ż. Zakohczenie realtzacjt umowy zostanie potwierdzone protokołem zda,wcza-

odbiorczym podpisanym przez obie Strony, będącym podstawą do wystawienia
faktury VAT przez §Vykonawcę.

§5
1. Zamawiający zapłaci Wykonaw,cy kwotę bruffo: ,.......zł (słownie.

złoĘch), w tym należny podatek od torvaru i usług VAT.
2. Płatnośc za wykonanie całości zamówienia opisanego w § 1 nastąpi w ciągu 30 dni

od dostarczenia prawidłowo wystawionych faktur VAT,

6.
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3. Podstawą ptzyjęcia faktur przęzZamavliającego będzie podpisany ptzęz obie Strony
protokoł, o ktorym mowa w § 4 ust.Z,

§6
1. Wykonawca zgłosi Zamavllijącemu gotowość do odbioru na piśmie,
2. Zamawiająay wznaczy datę odbioru końcowego przedmiotu umowy niez:łvłoęznie,

lecz nię dłuzej niz w ciągu 7 dni po zgłoszeniu gotowości do odbioru robót,
zawiadamiając o tym Wykonali/cę.

3. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zo§taną stwierdzone wady, to
Z am awiaj ącemu przy sługuj ą następuj ące uprawni eni a :

a) jezeli wady nadają się do usunięcia, moze odmowic odbioru do czasu usunięcia
wad;

b) jażali wady nie nadają się do usunięcia i uniemozliwiają uĘtkawanie przedmiotu
umowy, Zamawiający maże odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu
umowy po ftz drugi;

c) w razię nie usunięcia wad w wznagzonym przez Zamawtającego terminie,
ZamawtĄący możę zleció ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt
Wykonawcy, n& co Wykonawc a wyrńazgodę.

4. W'ykonawcazobawięany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

§7
Na dostarczony towar Wykonawca udziela rękojmi oraz gwarancji zgodnie z
kartami gwarancyjnymi, ktore zostaną wydane Zamavłiającemu wraz z wykonaniem
przedmiotu umowy.
Na roboty montazow-e Wykonawca udziela 36 - miesięcznej g-warancji. Bieg terminu
gwarancji razpaczyfia się po odbiorze końcowym przedmiotu umowy, tj. dacie
podpi sani a protokołu zda-w czo -odbi orczego,
trYykonaw,ca oswiadcza, ze towar, będący przedmiotem niniejszej umowy jest:

a) lvolny od jakichkolwiekwad,
b) fabrycznie no!-{y,

c) nie jest obciązony prawami flarzecz osób trzecich,
d) posiada niezbędne wymagane prawem ceĄfikaty i ateĘ.

Rl-ykonawca w okresie rękojmi zobowiązule się do usuwania wad i usterek na własny
ko szt w t erm i n i e w znaczony rn pr zęz Z am awi aj ąc e gł .
Ieżeli Wykonawca nie usunie usterek v/ terminie wznaczonym ptzez
Zamawnjącego, Zamawiający może wyrnienić sprzęt lub dokonac fiaptaw na koszt
Wykonawcy.

§8
W przypadk-u nie dotrzymania przęz Wykonawcę terminu realtzacji zamowtenia
określonego niniejszą umową, Wykonawca zapłaci Zamavłającemu karę umowną w
wysokości O,żYo wartości brutto, określonego w § 5 ust.1 umowy za każdy dzień
opóźnienia,
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W przypadku odstąpienia od umowy przez ZamawiającegCI z prryczyn zależnych od
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiajągemu karg umowną w wysokości i0%
całkowitej wartości brutto wskazanej w § 5 ust.1.
§1 przypadku odstąpierria od umowy ptzez Wykonawcę z przyczyn niezalężnych od
Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10%
całkowitej wartości brutto wskazanej w § 5 ust. 1.

W przypadku nie wywlązania się Wykonawcy z warunków rękojmi lub realizacji
gwarancji, Wykonawca zapłaci Zamawlającemu kary umownę w wysokości 200Ya
wartości naprawy.
Jezeli szkoda v,rytządzonaZamawiającemu z powodu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przev,ryższa wysokość kary umownej, Zamaluiająty mozę
dochodzić od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogolnych.
'Wykonawca upawńnia Zamawiającega do potrącenia nalięzonych kar umownych z
jego wynagrodzenia.

§9
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powoduj ącej, że wykonanie umowy nie
lery w interesię publicznym, ęzego nie mozna było przewidztęc w chwili zavłarcia
umowy, Zamawtąący moze odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach, W takim przypadku, Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
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§10
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do
umowy, podpisanego ptzez obie strony, pod rygorem niewazności.
ZakazĄe się zmian postanowieh zawaftĄ umowy w stosunku do treści
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy,
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§11
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umo$/ą zastosowanie mają przepisy

kodeksu cywilnego.
ż. Ewentualnę spory wynikłe z niniejszej umowy rłzstrzygane będą przez sąd właściwy

dla siedzib y Zamawiająaęgo,

§12
Umowę sporządzono w trzęch jednobrzmiących egzemplarzach, z ktorych dwa
egzemplarue otrzymuje Zamawiający i jeden egzenplarz Wykonawca.
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Zamawiającyz Wykonawca:


