Umowa Nr …………..
zawarta w dniu ………... w Nowym Targu w wyniku przeprowadzonego postępowania przy
udzieleniu zamówienia zgodnie z art. 4 pkt 8 – nie stosuje się ustawy
z dnia 29.01.2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579),
pomiędzy
pomiędzy Gminą Miasto Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ, ul Krzywa 1, NIP 735-001-40-12,
reprezentowaną przez Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika
w Nowym Targu - mgr Danutą Pyzowską-Foryt zwanym dalej Zamawiającym
a
…………………………………………………………… zwanym dalej Wykonawcą.
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§1
Przedmiot umowy
Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonanie naprawy uszkodzonej
nawierzchni oraz pomalowanie całej nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej
Nr 2 w Nowym Targu polegających na:
a) wykonanie naprawy uszkodzonej nawierzchni i pomalowanie całej nawierzchni
z poliuretanu na podbudowie, o powierzchni 240,60 m². Wymaga się zastosowania
materiałów zgodnych z PN-EN 1177 takich jak firmy Safeplay lub równoważnych
o wysokości swobodnego upadku 150 cm w kolorze pomarańczowym, w odcieniu
PANTONE: 152C, RAL 2011-Tieforange,
b) wykonanie naprawy uszkodzonej nawierzchni i pomalowanie całej nawierzchni
tartanowej o powierzchni 45,60 m². Wymaga się zastosowania materiałów zgodnych
z PN-EN 1177. Nawierzchnia tartanowa z dwóch warstw, dolnej zbudowanej
z granulatu SBR 15 mm oraz górnej: kolorowego granulatu EPDM 15 mm, układana
na mokro przy użyciu kleju poliuretanowego; w kolorze niebieskim w odcieniu
PANTONE: 540C, RAL: 5003 - Saphirblau.
Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne umiejętności, wiedzę, środki, sprzęt
i doświadczenie do wykonania prac będących przedmiotem umowy i zobowiązuje się je
wykonać z należytą starannością oraz aktualnym poziomem wiedzy i techniki.
Wykonawca dostarczy atesty higieniczne na materiały zastosowane do wykonania
zamówienia zaświadczające, że są przeznaczone do stosowania na placach zabaw.
Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy na czas trwania umowy
wszystkie miejsca, w których mają być wykonywane umówione prace,
a także do udostępnienia pomieszczenia sanitarnego.

§2
Termin wykonania przedmiotu umowy
1. Strony umowy zgodnie ustalają termin wykonania prac do dnia 28 sierpnia 2019 r.
2. Dopuszcza się przedłużenie wykonania prac do dnia 31 sierpnia 2019 r. w przypadku
niesprzyjających warunków pogodowych uniemożliwiających wykonanie usługi.
§3
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy należy się wynagrodzenie całościowe
zgodne ze złożoną ofertą w kwocie:
cena brutto: …………………………………………………………………………….

2. Wynagrodzenie zostanie zapłacone przez Zamawiającego przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 14 dni licząc od dnia jej
otrzymania.
3. Podstawą do wystawienia faktury będzie potwierdzenie zrealizowania przedmiotu umowy
protokołem zdawczo-odbiorczym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.
§4
Kary umowne
1. Za opóźnienie w wykonaniu umowy z winy Wykonawcy strony ustalają karę umowną
w wysokości 1 % wartości umowy za każdy dzień opóźnienia.
2. Za nienależyte wykonanie umowy strony ustalają karę umowną w wysokości 30 %
wartości umowy.
3. Jeżeli w skutek nienależytego wykonania przez Wykonawcę zleconych prac zostanie
uszkodzona nawierzchnia placu zabaw, a koszt naprawy będzie większy niż kara umowna
za nienależyte wykonanie, Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy
w 100% lub wykonania prac naprawczych na własny koszt.
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§5
Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały
zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Ewentualne spory wynikające z przedmiotowej umowy będą rozstrzygane przez sąd
właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.
Integralną częścią niniejszej umowy stanowi:
a) Protokół zdawczo-odbiorczy.

Zamawiający

Wykonawca

Załącznik do Umowy
PROTOKÓŁ ZDAWCZO–ODBIORCZY
z dnia ……………………..
ZAMAWIAJĄCY (pełna nazwa i adres)

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika
w Nowym Targu
al. Mikołaja Kopernika 28
34-400 Nowy Targ

WYKONAWCA (pełna nazwa i adres)

Umowa z dnia / Oferta z dnia

Umowa Nr ……… z dnia ……………...

Przedmiot i zakres protokołu:

Wykonanie naprawy uszkodzonej nawierzchni
oraz pomalowanie całej nawierzchni placu zabaw
przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowym Targu
WYKONAWCA przekazuje, a ZAMAWIAJĄCY odbiera usługę wykonania prac:
a) wykonanie naprawy uszkodzonej nawierzchni i pomalowanie całej nawierzchni
z poliuretanu na podbudowie, o powierzchni 240,60 m². Wymaga się zastosowania
materiałów zgodnych z PN-EN 1177 takich jak firmy Safeplay lub równoważnych
o wysokości swobodnego upadku 150 cm w kolorze pomarańczowym, w odcieniu
PANTONE: 152C, RAL 2011-Tieforange,
b) wykonanie naprawy uszkodzonej nawierzchni i pomalowanie całej nawierzchni
tartanowej o powierzchni 45,60 m². Wymaga się zastosowania materiałów zgodnych
z PN-EN 1177. Nawierzchnia tartanowa z dwóch warstw, dolnej zbudowanej
z granulatu SBR 15 mm oraz górnej: kolorowego granulatu EPDM 15 mm, układana
na mokro przy użyciu kleju poliuretanowego; w kolorze niebieskim w odcieniu
PANTONE: 540C, RAL: 5003 - Saphirblau.
Wartość brutto wyposażenia będącego przedmiotem Uwagi i zastrzeżenia:
odbioru:
Podpis osoby upoważnionej przez Zamawiającego

Podpis osoby upoważnionej przez
Wykonawcę:

