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Załącznik nr 5 
UMOWA NR IP.271.15.2015 (PROJEKT) 

zwana dalej „Umową”,  
zawarta w dniu ………….... 2015 r. pomiędzy:  
Gminą Białowieża, z siedzibą w Białowieży, kod 17-230, ul. Sportowa 1, Woj. Podlaskie, NIP 603 00 66 107,  
reprezentowaną przez:  
Wójta Gminy Białowieża – Grzegorza Kasprowicza, 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Bożeny Masalskiej, 
zwaną dalej Zamawiającym, 
a 
………………………………………………………………………………………………………... 
reprezentowanym przez:  
 
………………………………………................................................................................................... 
zwanym dalej Wykonawcą.  
 
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postępowania o zamówienie 
publiczne na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 
Białowieży”, dofinansowanego z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej, w trybie zapytania ofertowego 
(nr sprawy: IP.271.15.2015), Strony oświadczają, co następuje: 
 

§1 
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białowieży, 

nr ewid. działek 889/5 i 889/6, obr. Białowieża zgodnie z Projektem Architektoniczno-Budowlanym Placu 

Zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białowieży, stanowiącym zał. nr 4 do zapytania 

ofertowego. 

2. Wszystkie zestawy powinny być fabrycznie nowe, tzn. że żadna część składająca się na dany materiał 

nie może być wcześniej używana. Wszystkie towary powinny zawierać atesty, certyfikaty, które 

Wykonawca dostarczy przed podpisaniem umowy. 

3. Zamawiający wymaga od wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych towarów łącznie z 

rozładowaniem, rozpakowaniem i montażem na koszt własny, w godzinach i dniach pracy wskazanych 

przez Zamawiającego. Zestawy będą dostarczone na teren Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 

Białowieży, ul. Waszkiewicza 2, 1-230 Białowieża. 

4. Szczegółowe dane dotyczące przedmiotu zamówienia w/w znajdują się w Projekcie Architektoniczno-

Budowlanym Placu Zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białowieży – zał. nr 4. 

 Minimalne wymagania dla materiałów określono w kartach technicznych załączonych w dokumentacji 

projektowej. 

 Zamiana materiału może nastąpić na pisemny wniosek Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez 

Inwestora w oparciu o opinię Projektanta. 

5. Wszelkie użyte w opisie przedmiotu zamówienia nazwy, typy i pochodzenie wyposażenia nie są dla 

wykonawców wiążące, mają jedynie charakter pomocniczy. W wypadku użytych w opisie nazw 

Zamawiający dopuszcza stosowanie produktów „równoważnych", gdzie produkt równoważny oznacza 

taki produkt, który ma równe lub lepsze cechy, funkcje oraz parametry i standardy jakościowe oraz atest. 

 
§2 

1. Wartość brutto (z VAT) przedmiotu umowy wynosi ....................... zł.  
(słownie: ................................................................................. ).  
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2. Wartość netto przedmiotu umowy wynosi ...................................... zł.  
(słownie: ……………………………………………………..)  

3. Cena ta obejmuje wartość przedmiotu zamówienia zgodnie z ofertą Wykonawcy.  
4. Faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę po dokonaniu odbioru przedmiotu zamówienia.  
5. Zamawiający wpłaci na konto Wykonawcy kwotę o której mowa w ust. 1, po dokonaniu odbioru, w 

terminie 30 dni licząc od daty przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, na 
rachunek Wykonawcy podany na fakturze. 

 
 

§3 
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy:  

od podpisania umowy do 12 październik 2015 r. 
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy na teren Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 

Białowieży, ul. Waszkiewicza 2, 17-230 Białowieża. 
3. Koszt transportu do miejsca określonego w pkt. 2 ponosi Wykonawca. 
4. Podczas odbioru przedmiotu zamówienia sporządzony zostanie protokół odbioru, który zostanie 

podpisany przez strony umowy.  
 

§4 
1. Wykonawca zobowiązany jest do:  
a) wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

normami technicznymi oraz postanowieniami umowy,  
b)  dokonania niezbędnego montażu, ustawienia i mocowania wyposażenia,  
c)  zabezpieczenia przedmiotu zamówienia na czas przewozu, ponosząc całkowitą odpowiedzialność za 

jego dostawę,  
d) dostarczenie zestawów w wyznaczone miejsca, własnym transportem, na własny koszt i ryzyko,  
e)  naprawienia ewentualnych uszkodzeń obiektów, instalacji itp. spowodowanych transportem, montażem i 

ustawieniem wyposażenia.  
2. Zamawiający zobowiązany jest do:  
a)  Współdziałania z wykonawcą przy wykonywaniu umowy w zakresie jaki jest niezbędny dla prawidłowej 

realizacji zobowiązań wykonawcy,  
b)  Wskazania dokładnego miejsca dostawy i montażu urządzeń.  
 

§5 
1.  Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego z jednodniowym wyprzedzeniem o terminie 

dostarczenia przedmiotu umowy.  
2.  Strony dopuszczają zawiadomienie drogą elektroniczna lub telefonicznie.  
3.  Protokół odbioru przedmiotu umowy sporządzony zostanie przez Wykonawcę w 2 egzemplarzach, po 1 

egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony.  
4.  Wykonawca dołącza do protokołu odbioru certyfikat bezpieczeństwa. 
5.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymiany lub zwrotu: produktów wadliwych, o nieodpowiedniej 

jakości nie odpowiadających opisowi zawartemu w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Ustęp 
ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy.  

6.  W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad ilościowych i jakościowych. Wykonawca zobowiązuje 
się do ich niezwłocznego usunięcia w terminie 3 dni na podstawie sporządzonego protokołu o 
stwierdzonych wadach w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez obie 
strony.  

7.  Odbiór wykonanego przedmiotu zamówienia odbędzie się w ciągu 5 dni od dnia pisemnego 
zawiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru. Odbiór odbędzie się przy udziale przedstawicieli 
Wykonawcy i Zamawiającego.  

8.  W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający może 
usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu 
Wykonawcy.  
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9.  Wykonawca wraz z zestawami i produktami przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów (atesty, 
certyfikaty, deklaracje zgodności CE, gwarancje na dostarczone urządzenia i wyposażenie, instrukcje 
konserwacji i użytkowania, 

10.  Wykonawca oświadcza, że każdy z dostarczonych artykułów posiada Certyfikaty bezpieczeństwa 
zgodne z nomą PN-EN 1176. 

 
§6 

1.  Zamawiający- zastrzega sobie prawo dochodzenia odsetek ustawowych i kar umownych w niżej 
określonych sytuacjach i wysokościach:  

1)  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę za opóźnienie w realizacji dostawy w wysokości 0,2 % 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 za każdy dzień roboczy opóźnienia.  

2)  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wymianie towaru wadliwego na 
wolny od wad w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 za każdy dzień 
opóźnienia.  

2.  W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umowy 
przekracza wysokość kar umownych poszkodowana tym strona może niezależnie od kar umownych, 
dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.  

3.  Strony ustalają, że Zamawiający swoją wierzytelność z tytułu naliczanych kar na podstawie niniejszej 
umowy zaspokoi w pierwszej kolejności przez potrącenie z należności Wykonawcy.  

4.  Kary umowne będą potrącane automatycznie, bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.  
5.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z 

prowadzonymi pracami.  
 

§7 
Prawo własności do dostarczonych zestawów i elementów placu zabaw przejdzie na Zamawiającego po 
podpisaniu protokołu odbioru przez Strony umowy i dokonaniu zapłaty faktury przez Zamawiającego.  
 

§8 
1.  Wykonawca gwarantuje, że wyposażenie, pomoce dydaktyczne, elementy placu zabaw oraz bezpieczna 

nawierzchnia placu zabaw będące przedmiotem umowy są wolne od wad fizycznych i posiadają 
gwarancję producenta.  

2.  Dostarczone wyposażenie i urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, bez uszkodzeń i 
wyprodukowane nie wcześniej niż w 2015 r., pochodzić z bieżącej produkcji oraz muszą posiadać 
dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami.  

3.  Do przedmiotu zamówienia winny być udzielone jasne, zrozumiałe i niewprowadzające w błąd 
informacje, wystarczające do prawidłowego i pełnego korzystania z przedmiotu zamówienia, w tym jeśli 
jest to konieczne powinna być dołączona szczegółowa instrukcja obsługi w języku polskim.  

4.  Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis gwarancyjny na zasadach przewidzianych przez producenta.  
5.  Reklamacje mogą być zgłaszane w całym okresie gwarancji, włącznie z wszelkimi przedłużeniami tego 

okresu.  
6.  Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne 

na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.  
7.  Niezależnie od rękojmi ustawowej Wykonawca udziela gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia 

na okres ……………….. lat licząc od dnia jej odbioru przez Zamawiającego, chyba że inny okres wynika 
z opisu przedmiotu zamówienia.  

8.  Okres gwarancji przedłuża się o czas przestoju urządzenia z powodu uszkodzeń niezawinionych przez 
użytkownika.  

9.  W okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad i usterek, a w 
przypadku wad nie nadających się do usunięcia, wymiany wadliwego zestawu na nowy wolny od wad o 
parametrach nie gorszych od tego, który posiadał pierwotnie dostarczony zestaw.  

10.  Wykonawca zobowiązuje się do dokonania naprawy gwarancyjnej w terminie 14 dni roboczych od chwili 
zgłoszenia wady lub awarii. Okres ten może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego, o ile 
okoliczności niezależne od woli Wykonawcy uniemożliwiają mu usunięcie wad w pierwotnym terminie.  

11.  Wykonawca dokona nieodpłatnej wymiany zestawu na nowy w terminie 7 dni, gdy zestaw po trzech 
kolejnych naprawach tego samego elementu lub zespołu wykaże wady w działaniu.  

12.  Wymiana urządzenia automatycznie spowoduje obowiązek Wykonawcy wystawienia mu nowej karty 
gwarancyjnej z terminem gwarancji określonym w ust. 8, począwszy od dnia wymiany.  
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13.  Wszelkie zgłoszenia związane z wykonaniem warunków gwarancji dokonywane będą w dni robocze.  
14.  Wszelkie koszty związane ze świadczeniem zobowiązań gwarancyjnych, w tym dojazdów i transportu w 

okresie gwarancji ponosi Wykonawca.  
15.  Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem sytuacji gdy nastąpi 
bezusterkowy odbiór i jego przekazanie do użytkowania Zamawiającemu.  

16.  Okres rękojmi nie może skończyć się przed upływem trzech miesięcy od zakończenia gwarancji.  
 

§9 
1.  Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności takiej zmiany.  
2.  Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność 
wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.  

 
§10 

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:  
1)  w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 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 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  

2)  gdy Wykonawca nie dostarczył w terminie materiałów, o których mowa w § 1 umowy a brak dostawy 
trwał dłużej niż 7 dni.  

 
2. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Powyższe zawiadomienie powinno być przekazane 
Wykonawcy co najmniej 7 dni przed terminem odstąpienia.  

 
§11 

1. Ewentualne spory wynikające z wykonywania niniejszej umowy, których Strony nie będą w stanie 
rozwiązać w sposób polubowny, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby 
Zamawiającego.  

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.  
3. Wykonawca bez pisemnej zgody – Zamawiającego nie może dokonywać przeniesienia wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.  
4. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje 

Wykonawca a drugi pozostaje u Zamawiającego.  
 
 
 

WYKONAWCA:                ZAMAWIAJĄCY: 
 
 
…..................................................            …............................................. 


