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ZAŁĄCZNIK NR 4 PROJEKT UMOWU 

UMOWA RSID ……../RSID/2016 

zawarta w dniu …………….. roku  pomiędzy Gminą Busko – Zdrój, z siedzibą przy ul. 

Mickiewicza 10, 28-100 Busko – Zdrój zwaną w dalszej części umowy, Zamawiającym 

reprezentowaną przez: 

1. Waldemara Sikorę  – Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój;  

2. Artura Tokarza      – Skarbnika Miasta i Gminy Busko – Zdrój;  

a 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez  

………………………………………. 

§ 1. 

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn. „Plac zabaw w 

miejscowości Mikułowice oraz Zbludowice w ramach realizacji funduszu sołeckiego”. 

Zakres zadania obejmuje: 

Zadanie I – MIKUŁOWICE 

a w tym  

1. Zestaw zabawowy. 

2. Sprężynowiec typu piesek. 

3. Sprężynowiec typu delfinek. 

4. Sprężynowiec typu motorek. 

5. Stojak rowerowy. 

Zadanie II – ZBLUDOWICE 

a w tym: 

1. Zestaw zabawowy. 

2. Sprężynowiec typu delfinek. 

3. Huśtawka równoważna. 

4. Kółko i krzyży. 

Zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż wyposażenia wykonanego z drzewa 

klejonego impregnowanego powierzchniowo, bezchromowym ekologicznym środkiem. 

Elementy konstrukcyjne osadzone w gruncie przy pomocy stalowych, ocynkowanych kotew 

malowanych proszkowo w podłożu na głębokości zgodnej z wymaganiami producenta i 

przepisami bhp. Wszystkie elementy metalowe występujące w obiektach winny być 

zabezpieczone przed korozją poprzez malowanie proszkowe lub poddanie procesowi 

galwanizacji. Zjeżdżalnie wykonane z ze stali nierdzewnej , a elementy kolorowe wykonane z 
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HDPE. 

§ 2. 

Termin zakończenia montażu urządzeń ustala się na: 30 dni od podpisania umowy.  

§ 3. 

1.  Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w 

wysokości:  

netto  …………………….. 

podatek VAT ……………… 

brutto ………………………. 

słownie: …………………………………………….. 

a w tym: 

Zadanie  I- MIKUŁOWICE 

netto ………………………………………………… 

podatek VAT ………………………………………... 

brutto: ………………………………………………. 

słownie: ……………………………………………… 

Zadanie II - ZBLUDOWICE 

netto ………………………………………………… 

podatek VAT ………………………………………... 

brutto: ………………………………………………. 

słownie: ……………………………………………… 

2.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera 23 % podatku VAT. 

3.  Przedstawicielami Zamawiającego będą .…………………………..  

4.  Przedstawicielem Wykonawcy będzie………………………………. 

§ 4. 

Zamawiający wskaże Wykonawcy teren, na którym będą montowane urządzenia. 

§ 5. 

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 

umownych w formie kar umownych.  

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

 - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,10 % wartości  zamówienia 

objętych umową za każdy dzień zwłoki licząc od dnia ……………………..  

 -  za zwłokę w usuwaniu ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w 

okresie gwarancji w wysokości 0,10 % wartości robót objętych  umową za każdy dzień 

zwłoki licząc od terminu wyznaczonego na ich usunięcie, 

 -  z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5,00 % 
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wartości robót objętych umową. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego w wysokości 5,00% wartości zamówienia. 

§ 6. 

Na wykonane roboty Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji od dnia odbioru 

końcowego.  

§ 7. 

Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej i protokołu 

odbioru przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni od daty dostarczenia, przelewem na konto 

Wykonawcy. 

§ 8. 

Ustalenia dodatkowe. 

1. Wykonawca dostarczy zamawiającemu certyfikaty bezpieczeństwa na montowane 

urządzenia. 

2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu atesty jakości, które winny być udokumentowane 

badaniami pełnymi wykonanymi przez producenta w ramach kontroli jakości. 

3. W przypadku napotkania trudności w realizacji zamówienia, wszelkie zmiany 

Wykonawca będzie uzgadniał z przedstawicielami Zamawiającego. 

4. Za szkody powstałe z niewłaściwego wykonywania robót oraz prowadzenia robót poza 

przekazanym terenem budowy odpowiada Wykonawca. 

§ 10. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisu Kodeksu 

Cywilnego. 

§ 11. 

Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron. 

§ 12. 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymują 

Zamawiający a jeden Wykonawca.                             

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA  

 

 

 


