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Umowa Nr …./2018/In.III 
 

 

zawarta w dniu ……….2018 r. w Skarżysku Kościelnym pomiędzy: 

Gminą Skarżysko Kościelne 

z siedzibą: ul. Kościelna 2a,  26-115 Skarżysko Kościelne 

reprezentowaną przez: Wójta Gminy – Zdzisława Woźniaka 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiający" , 

a ………………………………………………………….. 

adres: ………………………………………. NIP: ……………………….. REGON: ……………… 

reprezentowanym przez: …………………………………………………… 

zwanym w dalszej części umowy  „Wykonawcą”. 

-  o następującej treści: 

 

§ 1 

Na podstawie rozstrzygniętego zapytania ofertowego oraz zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) 

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia obowiązków pn.: „Wykonanie trzech 

przeglądów funkcjonalnych placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Skarżysko 

Kościelne w roku 2018” 
 

Zakres pełnienia obowiązków w ramach przeglądów funkcjonalnych: 
 
- Przeprowadzenie 3 przeglądów placów zabaw i siłowni zewnętrznych w charakterystycznych 
porach roku 2018.  
- Sporządzenie każdorazowo pisemnego protokołu przeprowadzonego przeglądu oddzielnie 
dla każdego placu i przekazanie oryginału do książki obiektu.  
- Sprawdzenie stabilności wyposażenia, jego funkcjonalności, a także bieżącego stopnia 
zużycia podzespołów i urządzeń. 
- Identyfikacja zagrożeń bezpieczeństwa, stopnia  zużycia sprzętu, urządzeń oraz 
ewentualnych zniszczeń poprzez akty wandalizmu, kradzieży itd. 
- Ocena ogólnego stanu bezpieczeństwa urządzeń, fundamentów, elementów konstrukcyjnych, 
- Ocena wpływu warunków atmosferycznych na stan techniczny urządzeń,  
- Identyfikacja śladów usterek, uszkodzeń lub korozji elementów, 
- Sprawdzenie na sprzęcie wszelkich zagrożeń mogących mieć negatywny wpływ na poziom 
bezpieczeństwa, 
- Dokonanie oceny wpływu na urządzenia wilgoci z wód podziemnych lub ze stagnującej 
czasowo wody w pobliżu urządzeń, 
- Sprawdzenie czy nie występują ewentualne uszkodzenia olinowania na wszystkich 
urządzeniach, na których ono występuje, 
- Sprawdzenie działania części ruchomych urządzeń, 
- Ocena czystości urządzeń i terenu placów, 
- Ocena stanu nawierzchni terenu placów zabaw – stref bezpieczeństwa i ciągów 
komunikacyjnych, 
-  Ocena stanu elementów dodatkowych jak tablice informacyjne, ogrodzenia, ławki i innych. 

Wymaga się aby kontrolę przeprowadzała osoba posiadającą uprawnienia budowlane w 
specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 
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§ 2 

1. Przeglądy, będące przedmiotem niniejszej umowy, wykonywane będą w okresie od daty 

zawarcia niniejszej umowy do końca roku 2018. 

2. Ustala się następujące terminy przeprowadzenia poszczególnych kontroli: 

- kontrola letnia / przedwakacyjna na przełomie V/VI-2018, 
- kontrola letnia / powakacyjna na przełomie VIII/IX-2018- w ramach tej kontroli mają być 
wskazane ewentualne uszkodzenia / usterki placu zabaw, siłowni zewnętrznych, do których doszło 
podczas wakacji, 
- kontrola jesienna - na zakończenie sezonu użytkowania placu zabaw (kontrola mająca 
wykazać uszkodzenia / usterki, które pojawiły się w trakcie całego mijającego sezonu) na przełomie 
X/XI-2018. 
   

§ 3 

1. Wykonawca oświadcza, że osoby wykonujące przeglądy posiadają kwalifikacje zawodowe 

niezbędne do  wykonywania obowiązków w zakresie jak w § 1 umowy,  tj. uprawnienia  do 

wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu przepisów  ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1332 z późn. zm.) w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadają aktualne wpisy na listę członków Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa.  

2. Do pełnienia obowiązków wyznaczony jest:  

   - w branży konstrukcyjno-budowlanej …………………………uprawnienia budowlane Nr 

……………………….. posiadający wpis na listę członków Okręgowej  Izby Inżynierów Budownictwa 

– nr ewid. ……………………………… 

3. Wykonawca, w dniu podpisania Umowy, przedkłada Zamawiającemu, kserokopie uprawnień i 

zaświadczenie o wpisie na listę członków O.I.I.B. osoby wymienionej w ust. 2. 

§ 4 

Wynagrodzenie za wykonanie obowiązków określonych w niniejszej umowie, ustala się w łącznej 
cenie: 

netto ( bez  VAT)  …………………. PLN 
( słownie: …………………………………) 

 
należny podatek VAT ………………………… PLN 

( słownie: ………………………………………………….) 
 
 brutto ( z VAT)  ……………………. PLN 

 ( słownie: ………………………………………………………………) 
 

§ 5 

1. Zapłata za wykonane prace zgodnie z umową zostanie uregulowana na podstawie jednego  

rachunku/faktury wystawionego przez Wykonawcę,  na podstawie przekazania kompletu protokołów 

przeglądów. 

2. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem w terminie 14 dni 
licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionego rachunku/faktury  
z uwzględnieniem następujących danych: 
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NABYWCA: Gmina Skarżysko Kościelne 

Adres: 26-115 Skarżysko Kościelne 

ul. Kościelna 2a 

NIP: 663-133-84-09 

 

PŁATNIK / ODBIORCA 

Urząd Gminy Skarżysko Kościelne 

ul. Kościelna 2a 

26-115 Skarżysko Kościelne 

 
3. Zapłata należności będzie dokonywana przez Zamawiającego na konto wskazane na 

rachunku/fakturze.  

§ 6 

Wykonawca oświadcza, że obowiązki wykonywać będzie zgodnie z obowiązującymi w tym względzie 

przepisami, w tym w szczególności - ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, normy PN-

EN 1176-7:2009. 

§ 7 

Wykonawca nie może samowolnie podejmować decyzji mających wpływ na wzrost kosztów 

przeprowadzanych przeglądów. 

§ 8 

W przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z zadań zgodnie z umową Zamawiający zwraca 

uwagę na ten fakt i poucza Wykonawcę na piśmie. Kolejne nie wywiązanie się z zadań 

spoczywających na Wykonawcy skutkuje zerwaniem umowy przez Zamawiającego, bez wypłaty 

wynagrodzenia za dotychczas wykonane przeglądy. 

§ 9 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§ 10 

Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy będą poddane pod rozstrzygnięcie właściwego Sądu 

Powszechnego. 

§ 11 

Niniejsza umowa sporządzona została w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy egz. 

dla Zamawiającego i jeden egz. dla Wykonawcy. 

Wykonawca                                Zamawiający  

 


