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Załącznik nr 2 

                                                                                                       do zaproszenia do złożenia  propozycji  

cenowej (ofertowej)  

nr SP.ZP.4223.7.2019 z dnia 28.10.2019r 

 

 

 

UMOWA nr ………/2019 

 

 

zawarta w dniu ………….. w Piechowicach pomiędzy: 

Gminą Miejską Piechowice ul. Kryształowa 49, NIP 611-010-86-58, REGON 230821612 

reprezentowaną przez : 

Burmistrza Miasta Piechowice Pana Jacka Kubielskiego, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Piechowice Pani Marty Mielczarek  

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,  

a 

 

…………………………………………. 

………………………………………….. 

…………………………………………. 

………………………………………….. 

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”  

 

Umowa zawarta, na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). 

 

 

§ 1 

 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: dostawę  

i montaż zestawu urządzeń street workout na terenie parku miejskiego przy ul. 

Tysiąclecia w Piechowicach.   

a) Zestaw składa się z następujących elementów:   

- drabinka pionowa – 1 szt. 

- drążek do wymyków/podciągania – 3 szt.  

- koła gimnastyczne/akrobatyczne – 1 szt. 

- ławka do brzuszków – 1 szt. 

- drabinka pozioma – 1 szt. 

- poręcze gimnastyczne – 1 szt. 

- poręcze do pompek – 1 szt. 

- przejście strażackie – 1 szt.  

b) Urządzenia, o których mowa w pkt.a) będą o konstrukcji metalowej z materiałów 

gwarantujących wieloletnie użytkowanie, trwale umocowane do podłoża. 
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§ 2 

 

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień ………………….r. 

2. Termin: dostawy i montażu urządzeń street workout ustala się do 13 grudnia 2019 r. 

3. O dochowaniu terminu wykonania umowy decyduje data podpisania końcowego 

protokołu odbioru robót. 

4. Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Kierownik Referatu Spraw 

Społecznych Anna Szalej - John 

 

 

 

 

§ 3 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją 

projektową dostarczoną przez Zamawiającego, z należytą starannością, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, normami, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i 

obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, w terminie określonym postanowieniami Umowy. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z 

realizacją Umowy.  

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych prac oraz za jakość 

zastosowanych do robót materiałów. 

4. Wykonawca oświadcza, że urządzenia street workout są wolne od jakichkolwiek 

ukrytych wad fizycznych i obciążeń na rzecz osób trzecich oraz nie są przedmiotem 

żadnego postępowania bądź zabezpieczenia.  

5. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić montaż urządzeń do parku street workout w 

taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia infrastruktury zlokalizowanej na terenie parku;   

w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca 

zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub 

infrastruktury. Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia wszelkich 

szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę. 

6. Przy montażu urządzeń street workout należy zachować odpowiednie strefy 

bezpieczeństwa wokół urządzeń. W strefie bezpieczeństwa nie może znajdować się żaden 

element.   

7. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Powinny być zabezpieczone przed korozją i 

wpływami warunków atmosferycznych. Ponadto powinny posiadać wysoką jakość, 

trwałość, estetykę zapewnić bezpieczeństwo korzystających z tych urządzeń osób. 

8. Wykonawca musi posiadać doświadczenie w realizacji zadań inwestycyjnych  o  

charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem przedmiotu zamówienia. 

9. Urządzenia muszą posiadać certyfikat bezpieczeństwa potwierdzający zgodność z 

wymogami normy EN 16630:2015-06  

10. Zamawiający dokona komisyjnego odbioru końcowego urządzeń street workout 

będących przedmiotem Umowy, przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego i  Wykonawcy, przystępując do odbioru w ciągu 2 dni  od dnia 

zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót. 
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11. Odbiór urządzeń możliwy jest po przedłożeniu wszystkich certyfikatów zgodności z 

normami oraz kart gwarancyjnych.  

12. Wykonawca jest zobowiązany po zakończeniu robót uporządkować teren montażu,  jak 

również teren sąsiadujący zajęty lub użytkowany przez Wykonawcę, w tym dokonania 

renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac np. obiektów, 

fragmentów dróg wewnętrznych – do stanu pierwotnego niepogorszonego.  

13. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg 

wewnętrznych parku zniszczonych podczas transportu przez Wykonawcę lub inne 

podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność, w związku z realizacją Umowy. 

 

§ 4 

1. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że Umowa nie może być realizowana z powodu 

działania Siły wyższej lub z powodu następstw działania Siły wyższej, niezwłocznie 

powiadomi o tym na piśmie drugą Stronę. 

2. W przypadku wystąpienia Siły wyższej lub jej następstw definitywnie uniemożliwiających 

kontynuację wykonywania robót budowlanych zgodnie z Umową, Wykonawca 

niezwłocznie wstrzyma roboty a Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty 

Wykonawcy należnego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robót 

budowlanych, potwierdzonego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 

 

§ 5 

1. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie 

przepisów oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywające na terenie wykonania 

przedmiotu umowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie  wszelkich 

zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu. 

 

§ 6 

1. Wykonawca posiada polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i 

kontraktowej z tytułu prowadzonej działalności  wystawioną  przez  ………………….. nr 

……………. do sumy ubezpieczeniowej …………………. zł,  

z okresem ważności ………………….., której kopie przedkłada do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie zdarzenia w miejscu 

wykonania przedmiotu umowy powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i 

bezpośrednio związane z przedmiotem Umowy, od dnia rozpoczęcia prac do dnia 

podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego. 

3. Jeżeli termin, na który została zawarta polisa (lub inny dokument) ubezpieczenia kończy   

    się w okresie realizacji zamówienia, winien bez wezwania Zamawiającego przedłożyć  

    uaktualnioną polisę (lub inny dokument) ubezpieczenia w terminie do 3 dni przed datą  

    ustania ważności polisy. 

§ 7 

1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wykonywania usługi niezgodnie z 

Umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę wad w 

urządzeniach stanowiących przedmiot Umowy, Zamawiający jest uprawniony do żądania 

usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości lub wad w określonym, 
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odpowiednim technicznie terminie nie krótszym niż 5 dni roboczych. Koszt usunięcia 

nieprawidłowości lub wad ponosi Wykonawca. 

2. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 1., 

Zamawiający może zlecić usunięcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko 

Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z 

wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

§ 8  

1. Łączny koszt  wykonania i dostarczenie do siedziby zamawiającego urządzeń street  

     workout: ustala się na kwotę : ……………………….  PLN brutto  

   ( słownie: …………………………………… zł )  

2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa        

     w ust. 1 po wykonaniu przedmiotu umowy, na wskazany w fakturze rachunek bankowy,      

     w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej   

     przez Wykonawcę faktury VAT.  

3. Zamawiający oświadcza, że płatność za wykonane usługi odbywać się będzie z  

     uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności zgodnie z ustawą o podatku od     

     towarów i usług - art. 108a-108d  (t.j. Dz.U z 2018r. poz.2174 z późn. zm.). 

 

 

§ 9 

1. Okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji jakości i wynosi minimum 36 

miesięcy, zgodnie z ust. 2. Okres rękojmi za wady biegnie równolegle z okresem 

gwarancji jakości i liczony jest od daty bezusterkowego odbioru końcowego.  

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 

przedmiotu Umowy przez okres 36 miesięcy od daty Odbioru końcowego. 

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonany  przedmiot Umowy, gwarancji 

jakości na okres 36 miesięcy licząc od daty Odbioru końcowego robót. 

4. W okresie gwarancyjnym Wykonawca obowiązany jest do dokonywania przeglądów 

gwarancyjnych i nieodpłatnego usuwania zaistniałych wad. Obowiązkowe coroczne 

przeglądy gwarancyjne będą odbywać się po odbiorze końcowym z udziałem obu stron. 

Zalecenia i ustalenia z przeglądów Wykonawca będzie wykonywał w terminie ustalonym 

w protokole z przeglądu. 

5. Wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę winny być usunięte niezwłocznie.  

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w 

sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na 

podstawie ustawy Kodeks Cywilny, może powierzyć usunięcie wad osobie trzeciej na 

koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu 

Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu,  nie dłuższego niż 14 dni, chyba, że 

Zamawiający wyrazi zgodę na  inny, dłuższy termin.    

7. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady Zamawiający może realizować niezależnie od 

uprawnień z tytułu gwarancji jakości. 

8. Usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

9. W przypadku wystąpienia wad w okresie gwarancji, termin gwarancji ulega wydłużeniu o 

okres od dnia zawiadomienia Wykonawcy o dostrzeżonej wadzie do czasu jej usunięcia, 

stwierdzonego protokolarnie. Wykonawca jest zobowiązany do przedłużenia okresu 

gwarancji o powyższy okres.  

10. Udzielona rękojmia za wady i gwarancja jakości  nie naruszają prawa Zamawiającego do 

dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych 
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w ustawie Kodeks Cywilny.     

 

§ 10 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1.1 Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację robót i 

przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni. 

1.2 Czynności objęte Umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot lub osoba 

inna niż wskazana w ofercie  Wykonawcy lub Umowie. 

1.3 Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy -

odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca 

może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

1.4 Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umową w sposób niezgodny z Zapytaniem 

ofertowym i dokumentacją projektową.  

1.5 W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 

Wykonawcy lub jego znacznej części. 

2. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego powinno nastąpić w formie pisemnej w 

terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w 

pkt. 1 i powinno zawierać uzasadnienie. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu poniesionych strat. 

 

§ 11 

 

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1.1 za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokości 500 PLN za każdy 

dzień spóźnienia, 

1.2 za odstępstwo w realizacji przedmiotu Umowy powyżej trzech dni, z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych  od pracy. 

1.3 za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, odbiorze 

pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie rękojmi - w wysokości  500 PLN za każdy 

dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 

1.4 za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w 

wysokości 1000 PLN za każdy dzień przerwy trwającej dłużej niż 5 dni, z 

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

1.5 z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w 

wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 umowy.  

1.6 za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy 

innego podmiotu niż Wykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami 

określonymi Umową - w wysokości  5 000 zł – za każde zdarzenie. 

 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania za rzeczywiście 

poniesione szkody w przypadku, gdy zastrzeżone kary umowne nie pokryją całości szkody.  

3. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie 

wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do 

otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia 

      3.1. Zamawiający może potrącić kary umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy,                

bez konieczności uzyskania Jego  zgody. 
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      3.2. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z 

płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia 

robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy. 

4. Zamawiający zapłaci kary umowne z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego - w wysokości 20 %  wynagrodzenia brutto określonego w § 8 

umowy,  przy czym nie dotyczy to okoliczności: 

3.1 Odstąpienia od Umowy  z przyczyn, o których mowa w  § 10 Umowy. 

3.2 Określonych w art. 145 ustawy z 29.01.2004 r. -Prawo zamówień  publicznych . 

5. Kary umowne przysługujące Zamawiającemu za opóźnienie za okres do odstąpienia od 

Umowy kumulują się z karami za odstąpienie od Umowy.   

6. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

ww. kary umowne, jeżeli kara umowna z któregokolwiek ww. tytułu nie pokrywa 

poniesionej szkody.  

§ 12 

 

Ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie wykonania przedmiotowej umowy, w 

przypadku niemożliwości ich polubownego rozwiązania będą rozpatrywane przez sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 13 

 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

 

§ 14 

 

Umowę niniejszą sporządza się w 3 egz. - 1 egz. dla wykonawcy i 2 egz. dla zamawiającego. 

 

 

Załączniki: 

1. propozycja cenowa 

2. polisa ubezpieczenia OC nr ………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ZAMAWIAJĄCY:                                                         WYKONAWCA:                                                     



 

                                                                                                                                                     Załącznik nr 3 

                                                                                                       do zaproszenia do złożenia  propozycji  cenowej 

(ofertowej) nr SP.ZP.4223.7.2019 z dnia 28.10.2019.r.                                                                                                                           
 

 

………………………                                           …………………………dnia ………… 

……………………… 

(nazwa i adres oferenta) 

NIP, REGON                                      

Gmina Miejska Piechowice 

58-573 Piechowice, ul. Kryształowa  49 

fax 75 76 12 274, tel. sekretariat 75 75 48 900 

e-mail: sekretariat@piechowice.pl 

 

 

                                   PROPOZYCJA CENOWA ( OFERTOWA) 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) SP.ZP.4223.7.2019 

z dnia 28.10.2019 r.  na dostawę i montaż zestawu urządzeń street workout.   

 

 oferuję 

wykonanie w/w usługi zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia i zaproszenia  

do złożenia oferty SP.ZP.4223.7.2019 z dnia 28.10.2019 r  za cenę oferty brutto wraz z 

podatkiem VAT w złotych ………………….zł, słownie: 

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

W tym podatek VAT według obowiązującej stawki  ….. %. 

„Zamawiający oświadcza, że płatność za wykonane usługi odbywać się będzie z 

uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności zgodnie z ustawą o podatku od towarów i 

usług - art. 108a-108d  (t.j. Dz.U z 2018r. poz.2174 z późn. zm.). 

 

Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie określonym w zaproszeniu ofertowym.  

Akceptuję projekt umowy wg wzoru wskazanego przez Zamawiającego stanowiącego 

załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i w przypadku wybrania naszej (mojej) oferty 

zobowiązujemy/ę się do jej podpisania w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

                                                                       …………………………………………………… 

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania/Wykonawcy 

 




