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U  M  O  W  A    Nr    ……../2019/MP 

 

zawarta w dniu ………………………………………… 2019 r. w Drawnie  

pomiędzy Gminą Drawno z siedzibą: 73-220 Drawno, ul. Kościelna 3,  

NIP 594-15-36-451  

reprezentowaną przez: Andrzeja Chmielewskiego – Burmistrza Drawna 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Drawno - Agnieszki Zareckiej, 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………, 

NIP ……………………………………….. 

zwanymi w dalszej części umowy „Wykonawcą”,                                               

zwanymi dalej łącznie „Stronami” o następującej treści: 

§ 1 
Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wybór oferty złożonej przez Wykonawcę na 

dostawę poniżej kwoty 30 000 euro pn. „Dostawa i montaż urządzeń na siłownie 

plenerowe (w ramach poprawy i modernizacji infrastruktury sportowej w 2019r.)” 

§ 2 
1.Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie dostarczenia i montażu 

urządzeń placów zabaw: 

1.1. siłownia, dz. nr 13/2, obręb 0018 Podlesie: 

- biegacz szt.1; 

- narciarz szt.1; 

- wyciąg górny pojedynczy szt.1; 

- jeździec szt.1. 

1.2 siłownia, dz. nr 154/12, obręb 0012 Kiełpino: 

- wahadło szt.1; 

- biegacz szt.1; 

- wioślarz szt.1; 

- wyciąg górny pojedynczy szt.1; 

- orbitrek szt.1; 

- steper szt.1; 

- odwodziciel szt.1. 

1.3 siłownia, dz. nr 330, obręb 0014 Barnimie: 

- orbitrek szt.1; 

- biegacz szt.1; 

- narciarz szt.1; 

- rower szt.1. 

 

§ 3 
1.Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na 30.09.2019r.  

2.Termin zakończenia przedmiotu umowy może ulec zmianie wyłącznie z przyczyn 

niezawinionych i niezależnych od Wykonawcy.  

§ 4 
1.Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia za dostawy dodatkowe lub 

zamienne zrealizowane przed terminem podjęcia decyzji, o której mowa w ust. 1. 

2.Przedstawicielem Zamawiającego do kontaktów w sprawie niniejszej umowy, jest: 

Monika Pasierbiewicz,  tel.  664772694 

 

 

 

§ 5 



 

2 

 

Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt: 

1. zapewnić ciągły nadzór nad pracownikami wykonującymi montaż, 

2. ponosić odpowiedzialność za wykonanie montażu elementów zabawowych tj. zapewnienie 

warunków bezpieczeństwa osób przebywających na placu zabaw i mienia, oraz za metody 

organizacyjno – techniczne stosowane na placu zabaw, 

3. w przypadku dokonania zniszczeń lub uszkodzeń w wyniku robót - naprawienie ich  

i doprowadzenie do stanu poprzedniego, 

4. usuwać i składować wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci 

oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. 

§ 6 
1. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do 

zastosowanych materiałów i urządzeń certyfikat zgodności z Polską Normą, Normą 

Branżową, aprobatą techniczną. 

 

 

§ 7 
1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie z ofertą Wykonawcy jest 

wynagrodzenie ryczałtowe brutto, które wynosi: ……………………………………. zł. 

brutto. 

(słownie: …………………………………………………………………. złotych ……/100),  

w tym wartość netto: ……………… zł i podatek VAT (stawka podatku VAT ….. %) 

…………… zł; 

2. Cena ryczałtowa wskazana w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty 

niezbędne do wykonania zamówienia stanowiącego przedmiot umowy. 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całego zamówienia jest niezmienne w toku 

realizacji przedmiotowej umowy. 

§ 8 
1. Roboty stanowiące przedmiot niniejszej umowy zostaną przekazane Zamawiającemu do 

użytkowania, w stanie gotowym po wykonaniu całego przedmiotu umowy, po 

bezusterkowym odbiorze ostatecznym robót. 

2. Odbiór nastąpi na podstawie protokołu odbioru ostatecznego. 

3. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru jak też terminy wyznaczone na usunięcie 

stwierdzonych przy odbiorze wad. 

4. W odbiorze uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy. 

§ 9 
1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po wykonaniu całości robót  

i bezusterkowym odbiorze robót.  

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury w terminie do 14 dni licząc od daty jej 

doręczenia wraz z dokumentami odbiorowymi, o których mowa w § 9 przelewem na konto 

Wykonawcy. 

§ 10 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na zrealizowany przedmiot umowy 24 miesiące 

gwarancji niezależnie od rękojmi. 

2. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji zobowiązany jest do usunięcia usterek i wad  

w ciągu dziesięciu dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego. 

§ 11 
Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają - pod rygorem nieważności – formy 

pisemnej w postaci obustronnie podpisanego aneksu. 

§ 12 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), a w 

sprawach procesowych – przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oraz treść oferty  

złożonej przez Wykonawcę. 
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2. Do rozpatrzenia i rozstrzygnięcia sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest 

Sąd właściwy dla Zamawiającego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

§ 13 
Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla 

Wykonawcy, 2 dla Zamawiającego. 

 

 

 

W Y K O N A W C A                                                                        Z A M A W I A J Ą C Y 
 


