PROJEKT
UMOWA NR DG-GK.0322020
Przeglądy, naprawa, konserwacja i malowanie urządzeń zabawowych
na komunalnych placach zabaw w Zielonej Górze - Dzielnica Nowe Miasto

zawarta w dniu2020 r. w Zielonej Górze pomiędzy Miastem Zielona Góra Urząd Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra, NIP 973-100-74-58,
reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Janusza Kubickiego, zwanym w treści umowy
„Zamawiającym" z jednej strony,

z siedzibą wprzy ul,
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego
Wydział
KRS Sądu
Rejonowego w
pod numerem
, NIP
,
reprezentowanym przez, zwanym w treści umowy „Wykonawcą", z drugiej strony

o następującej treści:
1.1. Zamawiający w wyniku przeprowadzonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r, poz.1843 - z późn.zm.) przetargu

nieograniczonego zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację zadania „Przeglądy,
naprawa, konserwacja i malowanie urządzeń zabawowych na komunalnych placach zabaw w
Zielonej Górze - Dzielnica Nowe Miasto".

2.Zakres robót objętych niniejszą umową określony jest w szczegółowym przedmiocie
zamówienia (zał. nr1 do umowy) oraz w kosztorysie ofertowym z dnia2020 r.(zał. nr 2).
3.Odpowiedzialność za stan techniczny wyposażenia placów zabaw objętych umową spoczywa na Wykonawcy.

4.Za skutki ewentualnych wypadków, spowodowanych zaniedbaniami lub nieprawidłową
realizacją przedmiotu umowy Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilno-prawną.
2.1. Wykonawca oświadcza, iż został zapoznany z przedmiotem zamówienia publicznego
i nie wnosi do niego zastrzeżeń oraz oświadcza, że w zakresie swojej działalności trudni się
wykonywaniem czynności będących przedmiotem niniejszej umowy.
2. Strony zgodnie oświadczają, że będą współpracować, konsuftując wzajemnie swoje uwagi
i propozycje dotyczące realizacji umowy i dołożą starań dla usunięcia ewentualnie powstałych
utrudnień hamujących prace.
3.1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania:
a)aktualnej polisy OC deliktowej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
z rozszerzeniem o OC kontraktowe na łączną sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż
wartość zadania stanowiącej załącznik do umowy oraz zobowiązuje się do przedłużenia
terminu ważności w/w polisy do końca trwania robót objętych niniejszą umową, w przypadku
gdy umowa wygasa przed końcem zakończenia prac;
b)w przypadku gdy Wykonawca będzie wykonywał prace wyszczególnione w kosztorysie
ofertowym przez Podwykonawców, OC deliktowe poszerzone o odpowiedzialność
za podwykonawców;
c)zapewnienia na swój koszt i ryzyko nadzoru nad pracami wynikającymi z umowy przez osobę
z uprawnieniami do nadzorowania robót konstrukcyjno-budowlanych w ograniczonym
zakresie.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 należy przedłożyć Zamawiającemu do dnia podpisania
umowy oraz odnawiać ich ważność w trakcie trwania umowy.
4.1. Termin rozpoczęcia prac ustala się na dzień podpisania umowy.

2. Termin zakończenia prac ustala się na dzieńgrudnia 2020 r.
5.1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością,
zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki
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budowlanej i współczesnej wiedzy technicznej, etyką zawodową oraz postanowieniami niniejszej
umowy.

2.Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów BHP i PPOŹ., w czasie
wykonywania prac i do zapewnienia należytego ładu i porz^dku w miejscach wykonywanych napraw.
3.Wykonawca zapewni sobie, w zakresie własnym i na własny Koszt, pobór wody i energii
elektrycznej.
4.Wykonawca jest zobowiązany odsunąć od wykonywania pracy każdą osobę, która przez swój
brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób należytemu wykonywaniu umowy.
5.Wykonawca jest odpowiedzialny -jak za własne zachowanie - za działania i zaniechania osób,
z których pomocą wykonuje przedmiot umowy.
6. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia, własnym staraniem i na koszt
własny, ewentualnych szkód powstałych z jego winy w związku z realizacją niniejszej umowy.
7.1. Wykonawca powierza, zgodnie ze złożoną ofertą, realizację części przedmiotu umowy,
0którym mowa w 1, w zakresie
Podwykonawcy/-om
, za działania lub zaniechania którego/-ch ponosi pełną
odpowiedzialność.
2.W przypadku, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Wykonawca zobowiązany jest
dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej przed dniem rozpoczęcia robót, umowę przelewu
wierzytelności (cesji) o wypłatę należnego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej
umowy w zakresie prac zleconych podwykonawcy, zawartej pomiędzy Wykonawcą
a Podwykonawcą. Wynagrodzenie za wykonaną przez Podwykonawcę część przedmiotu umowy
płatne będzie bezpośrednio na rzecz tego Podwykonawcy.
3.Wykonawca zapewni aby w umowie/-ach z Podwykonawcą/-ami okres odpowiedzialności za
wady, o którym mowa w 11 ust. 1, nie był krótszy od okresu odpowiedzialności za wady
Wykonawcy wobec Zamawiającego.
8.1. Wartość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu
umowy, o którym mowa w
1, nie może przekroczyć kwoty
zł brutto.
(słownie:
złotych 00/100), w tym
zł netto (słownie:
złotych 00/100) oraz należny podatek VAT 23 % w kwocie
zł (słownie:złotych 00/100).
2. Ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym są niezmienne, nie podlegają
przeliczeniom, uwzględniają materiały, narzędzia i sprzęt niezbędny do realizacji przedmiotu umowy
1obejmują wszelkie narzuty i dodatki dla Wykonawcy.
3. W cenach jednostkowych brutto uwzględnia się podatek od towarów i usług.
9. Rozliczenie wykonanych prac odbywać się będzie na podstawie kosztorysów, do których
przyjmowane będą ceny jednostkowe podane w ofercie.
10. 1. Płatność za wykonane i odebrane przez Zamawiającego prace odbywać się będzie na
podstawie faktur częściowych - za wykonany przegląd i za prace wykonane po przeprowadzonym
przez Wykonawcę przeglądzie - wystawianych na adres: Nabywca: Miasto Zielona Góra, ul. Podgórna
22, 65-424 Zielona Góra, NIP 973-100-74-58, Odbiorca: Urząd Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22,
65-424 Zielona Góra, skrzynka PEPPOL nr GLN5907653846038.
2.Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie załączony do faktury oryginał:
-protokołu odbioru wykonanego przeglądu,
-protokołu odbioru robót zleconych przez Zamawiającego po przeprowadzonym przez Wykonawcę
przeglądzie.
3.W przypadku stwierdzenia przy odbiorze wad w wykonanych pracach, Zamawiający wyznacza
termin ich usunięcia i wstrzymuje płatność za ich wykonanie do momentu usunięcia wad.
4.Faktury będą płatne w terminie 30 dni od daty ich złożenia w Urzędzie Miasta na konto
5.Do faktury końcowej wystawionej w grudniu 2020 r. należy załączyć:
a)protokół ostatecznego odbioru robót,
b)protokół potwierdzający przekazanie Zamawiającemu niewykorzystanych elementów do
napraw lub pochodzących z demontażu wyposażenia, nadających się do późniejszego
wykorzystania.
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6.W przypadku braku protokołu wymienionego w ust. 5, wstrzymuje się płatność faktury
końcowej.

7.Dniem zapłaty jest dzień obcią^enia rachunku bankowego Zamawiającego.
11. 1. Wykonawca udziela rocznej gwarancji na wykonane naprawy.

2. Bieg gwarancji rozpoczyna się następnego dnia - licząc od daty odebrania naprawy.
12. W przypadku gdyby Wykonawca realizował niniejszą umową bez należytej staranności,
niezgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami BHP lub niezgodnie z umową, Zamawiający
ma prawo:

a)nakazać wykonawcy zaprzestanie wykonywania robót,
b)odstąpić od umowy,
c)powierzyć poprawienie tub wykonanie robót objętych umową innym podmiotom na koszt
Wykonawcy,

d)potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy należność z tytułu poniesionej szkody.
13. 1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania
umowy tj. 3 % wartości umowy brutto w wysokości
zł (słownie:
złotych 00/100) wjednej z form przewidzianych w ustawie o zamówieniach
publicznych. Zabezpieczenie gwarantuje należyte wykonanie robót oraz służy pokryciu roszczeń
Zamawiającego z tytułu gwarancji.
2. Strony ustalają, że część zabezpieczenia, tj. 70 % o równowartości kwoty
zł, jest zwalniana przez Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane, natomiast pozostała część
zabezpieczenia, tj. 30 % o równowartości kwotyzł, pozostaje na zabezpieczenie
roszczeń z tytułu gwarancji i jest zwracana nie później niż w 15 dniu po jej upływie.
14. 1. Z każdego przeglądu placów zabaw Wykonawca sporządzi protokół, w którym poda datę
i miejsce dokonanego przeglądu, wymieni wykonane prace i zgłosi Zamawiającemu zauważone
uszkodzenia wraz ze wstępnym określeniem wartości tych prac.
2.Protokół z przeglądu, wraz ze wstępnym kosztorysem potrzebnych do wykonania napraw,
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w ciągu trzech dni od dnia przeglądu.
3.Protokół, o którym mowa w ust. 2, będzie podstawą do wystawienia przez Zamawiającego
zlecenia na wykonanie koniecznych napraw, w którym podany będzie zakres prac, ich wartość i termin
wykonania.

15. 1. Uszkodzenia wyposażenia placów zabaw wymagające pilnego zabezpieczenia/naprawy
ze względu na stwarzane zagrożenie - będą zgłaszane w godz. 6:00 - 22:00 (dotyczy wszystkich dni
tygodnia) przez Zamawiającego lub służby porządkowe, takie jak Policja i Straż Miejska w formie:
1)rozmowy telefonicznej,
2)e-maila,
3)sms-a.

2.Wykonawca jest zobowiązany, w ciągu 3 godzin od otrzymania zgłoszenia, do
zabezpieczenia taśmą miejsca stwarzającego zagrożenie i zamieszczenia informacji
o niebezpieczeństwie.

3.Dyspozycje wydane w formie, o której mowa w ust 1, zostaną potwierdzone w zleceniu,
o którym mowa w 14 ust 3.
16. 1. Przez czas obowiązywania umowy Wykonawca zapewni pomieszczenie, w którym będzie
przechowywać na swój koszt niewykorzystane elementy, pochodzące z demontażu nadające się
do dalszego użytkowania.
2. Informację o elementach wymienionych w ust. 1 należy umieścić w protokole odbioru,
o którym mowa w 10 ust. 5 lit b
17. Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy w imieniu Wykonawcy sprawować będzie

18. 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących
okolicznościach:
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a)w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

b)w przypadku wskazanym w 12 umowy,
c)w razie nie podjęcia realizacji robót w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy,
d)w razie niedotrzymania terminu realizacji poszczególnych robót przez Wykonawcę z przyczyn,
za które nie ponosi odpowiedzialności Zamawiający,
e)gdy nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy lub ogłoszona Jego upadłość,
f)gdy zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne przeciwko Wykonawcy.
2.Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
a)Zamawiający odmawia, bez uzasadnienia przyczyny, odbioru zleconych prac lub podpisania
protoko^u odbioru robót;
b)Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy.
3.Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30
dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie
4.Z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych w ust.1,
Wykonawcy nie przysługuje prawo do odszkodowania.
5.Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5%
łącznej wartości zamówienia (brutto) określonej w 8 ust. 1 - w przypadku odstąpienia od umowy
przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca.
19. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a)za każdy dzień zwłoki w terminie realizacji robót określonych w zleceniu, o którym mowa
w 14 ust. 3 umowy, w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto podanego w zleceniu;

b)za każdy dzień zwłoki w stosunku do ustalonego w protokole odbioru robót określonych
zleceniem, terminu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 1% wartości
wynagrodzenia brutto podanego w zleceniu;
c)za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, w całości lub części, z przyczyn za które
Wykonawca odpowiada, w szczególności w związku z nienależytym wykonaniem
przez Wykonawcę robót objętych niniejszą umową, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto,
o którym mowa w 8 ust. 1;
d)za odstąpienie od umowy w całości lub części, lub zaprzestanie jej wykonywania przez
Wykonawcę w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 8 ust. 1.
e)w wysokości 100,00 zł brutto za nie zrealizowanie każdorazowo obowiązku (za każdego
pracownika), o którym mowa w 21.

2.Zamawiający tylko jeden raz wezwie Wykonawcę do niezwłocznego usunięcia wad
stwierdzonych podczas odbioru lub w okresie rękojmi. Jeżeli, pomimo uzgodnienia terminu usunięcia
stwierdzonych wad, Wykonawca nie przystąpi do napraw lub tych napraw nie dokona albo dokona ich
nieprawidłowo, Zamawiający może użyć zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w celu
pokrycia swoich roszczeń.

3.Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn, za
które odpowiada Zamawiający - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 8 ust. 1,
z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych,

4.Jeżeli szkoda rzeczywista przewyższy wysokość zastrzeżonej kary umownej Wykonawca
zobowiązuje się do naprawienia szkody przenoszącej wysokość zastrzeżonej kary umownej.
5.Zamawiający jest uprawniony do potrącenia należnej kary umownej z wynagrodzenia
Wykonawcy.

20. 1. Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian po zawarciu umowy w sprawie zamówienia
publicznego w przypadku:
a)aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę
adresu siedziby, zmianę formy prawnej itp.,

b)zmiany obowiązującej stawki VAT, wprowadzonej powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę na jego pisemny wniosek. Zmiana obowiązywać będzie od daty zmiany stawki podatku VAT;
c)zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia;
d)zmiany liczby placów zabaw objętych umową;
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e)w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę, jeżeli zmiana ta ma wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę Wykonawca składa pisemny i umotywowany wniosek zawierający w szczegółowości szczegółową
kalkulacje kosztów wykonania zamówienia z uwzględnieniem zmiany wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę. W przypadku udokumentowania wpływu na koszt wykonania
zamówienia zmiana obowiązywać będzie od daty zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia
za pracę;
f)w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te
będą miały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę - Wykonawca składa
pisemny i umotywowany wniosek zawierający w szczegółowości szczegółową kalkulację kosztów
wykonania zamówienia z uwzględnieniem zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za
prace. W przypadku udokumentowania wpływu na koszt wykonania zamówienia zmiana
obowiązywać będzie od daty zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne luz
zdrowotne;
g)w zakresie zmiany podmiotu, na którego potencjale opiera się Wykonawca składający ofertę,
zmiana jest możliwa, pod warunkiem, że Wykonawca udokumentuje pisemnie Zamawiającemu
spełnienie warunków udziału w postępowaniu w takim samym lub większym stopniu i zakresie co
podmiot wskazany w ofercie.

2.Warunki dokonywania zmian:
1)inicjowanie na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,
2)uzasadnienie zmiany prawidłową realizacją przedmiotu umowy.
3.Zmiany umowy, o których mowa powyżej muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu
art. 140 ust. 3 ustawy pzp stanowiącego, że umowa podlega uniewa^nieniu w części wykraczającej
poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ.
4.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.
21. Wykonawca oświadcza, że zatrudnia na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące usługi
objęte przedmiotem zamówienia, polegające na kontroli podstawowej i systematycznej, wykonywania
czynności konserwacyjno -naprawczych. Zamawiający zastrzega możliwość kontroli (sam lub przez
inne służby) pracowników wykonujących ww. czynności na każdym etapie realizacji przedmiotu
umowy. Zamawiający ma prawo żądania udokumentowania przez Wykonawcę faktu zatrudnienia
osób wymienionych w oświadczeniu na umowę o pracę. Oświadczenie, o którym mowa powyżej
należy przedłożyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania u mowy.
22. 1. Pełnomocnikiem Zamawiającego uprawnionym do nadzoru i podejmowania decyzji
w sprawach przedmiotu umowy jest Dyrektor Departamentu Przedsiębiorczości i Gospodarki
Komunalnej.

23. 1. Wykonawca oświadcza, że wypełnia obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskuje w celu realizacji niniejszej umowy.
2.Zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych zawartych w dokumentacji
dotyczącej zadania, o którym mowa w 1 jest Urząd Miasta Zielona Góra reprezentowany przez
Prezydenta Miasta. Zawarte w dokumentacji dane osobowe są przetwarzane, gdyż jest to niezbędne
do zawarcia oraz wykonania niniejszej umowy, a także wypełnienia obowiązków prawnych ciążących
na Administratorze w związku z wykonaniem zadania na podstawie powyższej dokumentacji, czyli
na podstawie art.6 ust.1 lit. b oraz lit. c RODO.

3.Dane mogą być przekazywane instytucjom oraz osobom biorącym udział w procesie
budowlanym wtym podmiotom tj.: Państwowej Inspekcji Pracy, Inspekcji Sanitarnej, Konserwatorowi
Zabytków oraz innym organom państwowym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4.Podanie danych jest dobrowolne, a relacjach umownych stanowi wymóg zawarcia i realizacji
umowy.

5.Możliwe jest zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania dostępu do nich,
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia.

UMOWA NR DG-GK.0322020

PROJEKT
6- Dane przechowywane są do wniesienia sprzeciwu, a w relacjach umownych - przez czas

trwania umowy i po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji
i przedawnieniu roszczeń.

Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
24. 1. W sprawach nie unormowanych postanowieniami umowy zastosowanie mieć będą
przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
5.Ewentualne spory, powstałe na tle realizacji niniejszej umowy w tym o zapłaty, które nie
zostaną rozwiązane polubownie, Strony oddają pod rozstrzygnięcie Sądu powszechnego właściwego
dla siedziby Zamawiającego.
6.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCYWYKONAWCA

Wykaz załączników stanowiących integralną część umowy:
1)oferta Wykonawcy
2)zab^zpieczenie należytego wykonania umowy
3)kopia aktualnej polisy ubezpieczenia OC deliktowe wraz z rozszerzeniem o OC kontraktowe

Wykonawca lub upełnomocniony przedstawicie! Wykonawcy

^^f
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