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zawaĺtaw onĺu../|,l marca 2o1 4 r.w Zbrosławĺcach pom iędzy:

Gminą Zbrosławice, ul. oświęcimska 2, 42-674 Zbroslawice' NlP: 6452533560, reprezentowanąprzez Wiesława olszewskiego - Wójta Gmĺny Zbrosławice, .*"näa"rą ,,z.ń"*Ĺ]i"yři;a
Andrzejem Mĺedzińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ZakładStolarskiAndrzej
Miedziński, Kowale 21, Ą2-274 Konopiska, NlP: 57317Sossz, 

'*"nym 
dalej ,,Wykonawcą,,

Na podstawie aÍl' Ą pkt 8 ustawy zdnia 29 sýcznĺa 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekstjednolity; Dz' U. z2013 r, poz.907 z piżn' zm'), zawarlo umowę następującej tĺeści:

$1.

ZamawiĄący powierza wykonanĺe, a Wykonawca zobowiązuje sĺę do wykonania wiaty na placuzabaw w solectwie Święĺoszowĺce w ľamach zadania pn. ,,Bujo,"a wiaty, utwardzenie terenu podwiatą doposażenie placu zabaw w Śwlętoszowicach',.
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s2.

Zakres zamÓwienia, o którym mowa w $ í obejmuje wykonanie wiaty:
' o konstrukcjidrewnianej z drewna dwukrotnie impregnowanego,o wymĺarach 7mx5m,

" słupach o wymiarach min. 14cmx14cm, montowanych do fundamenlów na kolwach stalowychocynkowanych,

' z dachem o konstrukcJi dwuspadowej, obitym deską na pĺóĺo-wpust,c z dachem pokrytym gontem bitumicznym w koloze czerwonym,. wraz z lransporlem imontażem malerialów
zgodnie z oÍerlą sĺanowiącą załącznik do ninĺejszej umowy.

s3.

1. Termin rozpoczęcia realizaĄi umowy strony us{aliĺy na dzień: 15.04.2O1Ą ĺ.2. Termin zakończenĺa reatĺzacjĺ umowy ustala się do dnia: í6.05.2014 r'3' odbĺór zamówienia nasląpi na podstawie protďolu odbioru robot podpisanego pzez obiestrony niniejszej umowy.

1.

s4.

Wykonawca jest odpowiedzialny' względem ZamawiĄącego, za wady zmniejszające wartośllub użytecznośĆ wykonanego pzedmiolu umowy ze wzgtędu na jego cel określony w umowĺe
i obowiązany jest do ich usunlęcia na wezwanie zamawąącego.'
Ewentualne terminy wyznaczone na usunięcie stwierjzo-nych wad strony oznaczą Wprotokole, o którym mowa w $ 3 usl. 3 umowy'
Wykonawca nie może odmowić usunięcia wad na swój koszt, bez względu na wysokośczwiązanych z tym kosztów,
W razie stwierdzenia w loku czynnoŚci odbioru istnienia wad nienadających się do usunięciaZamawiĄący może:

1) obnaŻyć, odpowiednio wynagrodzenie;
2) Żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi

2.
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Wykonawea o*wiadcľa, Że po$iäda Wymägäne pľäWĚlŤl uprawnienia, a takze niezbędne
umĺejętnoláei, wiedzę, śľodki, spľzęt l cJoswiadczenĺe d0 wykonania usługi będące1
pruedľniotem umowy l zobeiwiązuje się wykonae ją z naleäytą $tářännÓ$cią'
Wykonawra ponosi pełną odpowĺeĺĺzialnĺ:śi za szkody wyreqdzone W związku Z
wykonylvanymi czynnośeiami, jak iz niewłasciwym wyĺĺonaniem preedľniotu umelwy
Wykonawea ponosi pełną odpowiedzĺalnosc ea szkody wyľząduone osobom tzecim wzwiązku ľ realiľacją przeĺ1mtotu umÔWy'
Wykonawca odpowiada uÉi Wsuystkle spräWy zwiąeane a b*apinczenshą,em, higienq pľacy l
ĺ:chroną przeciwpoŻatÖWą w związku u wykonywanyľĺi czynnoseiami.
Wykoľ:mwea oówĺadeea' áe ;:raeľjmlot um'Wy Wyl{ÖR6 ggobiśeie'

&e"

stľony postanawiają, iŻ Wykonawca udeĺeli gwaľaneji na wykonäne roboty na okres 24 miesięcy licząc
oĺJ dĺrie ĺĺdbioľĺl pľzednrintu umÜWy'

1.

äľ"

Wykelnawey pmysłr"ĺguje wynagrodzenie ryeľałtowe Za wykonanie pĺzeĺJmiotu umÔWy W
wysokości: 8'536,s8 eł neĺto pĺus podatek VAT Ž3% tj. 10.500,00 zł brutto (słownie: dziesięĆ
tysĺęey pię*set złotych), zgodnie z ofertą z dnia 01.03'2014 r.
Podstawą wystawienĺa przez WykonäWcę faktury VAT jest podpisany przea obĺe stronypľotokńłxdaweao-odbioreuy, potwĺerdzający bezusteľkCIwy odbiiľ pľzeďrniotu umÔWy'
Zaplata za wykonanie umowy nastąpĺ preeleweľn na rachunek bankowy wskazany uĺ faktuĺzeVAT w terminie 30 dni líeząc od ĺĺnía otľzyrrrania pruez äamawĺającego prawidłowo
wystawionej faktury VAT.
Wynagrodzenie, ľ: ktorym mowa W ust. 1 umowy obejmuje wszeĺkie koszty związane z
realĺzacją przedmiotu umowy.

4.

$e"

W razie opiżnienia w realizacji przedmiotu {Jmowy, řamawiająeemu przysługuje kara Umť]Wnä
wwysokoĺ*ei 1 % kwoty, n ktelrej mowä W$ 7 ust 1 Za ke;ťdy dzien opoźnienia.
W razíe opiŹnienia w usunięciu wad pľzedmiotu umowy, Zamawiająuemu pĺzysługuje kara
umownä w wysokości 1 % kwoty, o ktorej mowä W $ 7 ust' 1 za każdy dzień opoźnienia.
W razíe odstąpienia Žamawiającego od umowy luĺr rozwiąuanla umowy prĹez Zamawiającegoz powodu okolicznośei, za ktlre odpowiedeialnnść pĺrnosi Wykonawca, Żarnawia;ą"**u
przysługuje kara umowna w wysokoś cĺ 20 o/o kwoty, o ktorej mo*a w $ 7 ust 1.
Kary UmÜWne hędą potrącane pruez Zamawĺającego u wynagĺodzen|a naleŻnego
Wyl<onawcy.
Jezeli kara Umownä nie pokrywa poniesionej sekody' Żaľnawlający m.Ze doehodzic
odszkodowania uzupełnĺająeego na zasadach ogolnych'
Üdstąpĺenie od umowy nie powoduje utľaty mozliwoÉeidochodzenia kar umownyeh'

äs'

1' Žamawiający ma prawo odstąpienia od niniejsze1 Umowy w kazdym ceasie, w pľzypadku, gcíyWyĺĺonawca narusŻa ciązące na nĺm obowiązki lub pľawa ZamawiajEľegn wynikające
z powszechnĺe obowiązu1ących przepisow prawnych albo pĺ:stanowień niniejiiei umnwy gl.äu WpęypaĺJku niewykonywania lub nienalleŹytegĺ: wykoľływania ninĺej*zej umo*y
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4.

W szczegolnnscĺ äamawłająey moze odstąpil oĺ1 umĺ:wy w terlĺlnie 7 dni pCI b*u$kt:tęüxnym
upływie WyznäřľÜll€sÖ t8rminU, j*Źěli:
1) Wykonawca pomimo upľľednĺch pisemnych zastrzeŻeń nie wykonu1e usług ľgodnie

z waľunkami umownymĺ lLJb W rôŹąey spĺlsĺllr zaniecĺbu1e zobowiązanía umowne,
2) Wykonawca pomimo wezwań narusuä podstawowe obowiązki wynrkająee z niniejszej uĺnÖWy

lub spowodÜwał swoiĺn dziaĺaniem albn zaniechanlern zagroŹenie zycia iub zdrowia
mieszkańclw.

Zamawia1ący m& prawÜ odstąpienia nd niniejsze; umÜWy jesli Wyknnawea pozostaje w opelźnieniuw wykonaniu przedmiotu UmÔWy, w teľminie '/ dnl, od uplywLl tęľmĺnu wykcrnania um'Wy
wskaľanmgow$3ust'2'
Odstqpienie od umowy powinno nastąpić w ĺorĺnie pisemne1 pocĺ rygorem ľłiewaznosci takiegn
oświadczenia i powinno eawierae ĺ"lzasaelnĺenie'
äamawiająey ú'n& präW0 ľoewĺąuai urnÔwę ze skutkĺem natychmiastŮWym, geĺy Wyknnawľa
nä ľu sŻä ĺ:lľ:nwiąľk i wyn i kając* ľ n i r"lie-jaľaj {J Ĺ'ř1ÜWy

s 1e"

Wszelkie zmĺany umowy wymagajE íormy pisernnej pod ryüÖľem niewaznnsci.

$ Ť'í"

W spľawach nieureguľĺlwanych niniejszą umową mają zasteisowanie przepĺsy kodeksu eywilnego'

& nä.

spory mogąee wynihnąi na tle stosowania nĺnĺejaeej ĺ.łmnwy strony poddają pod ľelzstľzygnłęcie sądu
właścĺwego dla siedziby Zamawiającegr'

s 13"

Urnowę sporządzono w 2 jednobrzmĺących egzemplarcach po jeĺinej dla kaŻdei ze stron.
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