Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu na budowę PZU Trasy Zdrowia Edycja 2015
UMOWA ZLECENIE
NR…………………………
wykonania zadania dostawy oraz montażu urządzeń służących do aktywności fizycznej w
ramach Programu PZU Trasy Zdrowia Edycja 2015
zawarta w dniu .......................... w ...................................... pomiędzy:
Gminą …………………………………….…, z siedzibą w .............................., przy ul.
............................... w …………………………………….. , NIP .........................., reprezentowaną
przez ........................,
zwaną dalej „Inwestorem”

a
Fundacją V4SPORT
, z siedzibą przy ul. Szpitalnej 8 lok. 26 , 00031 w Warszawie, wpisaną do
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000349049. Regon: 021189739; NIP
8992687718, reprezentowaną przez 
Pawła Pytlarczyka
, zwaną dalej „Wykonawcą”,
zwanymi dalej łącznie stronami.
Strony Umowy uzgadniają, co następuje:
§1
Przedmiot Umowy

1. Przez niniejszą Umowę Inwestor zleca Wykonawcy a Wykonawca zobowiązuje się do
zamontowania  na warunkach szczegółowo określonych w niniejszej Umowie w ramach Programu
PZU Trasy Zdrowia Edycja 2015 – instalacji treningowych, służących do aktywności fizycznej, w
(miejscowość) …………………………………………… zgodnie:
1) ze specyfikacją techniczną instalacji, określoną w 9 Kartach Produktu, stanowiącą Załącznik nr
1 do Umowy.
2) z lokalizacją wskazaną przez Inwestora na indywidualnym profilu na stronie
www.pzutrasyzdrowia.pl
, stanowiącym Załączniku nr 2 do Umowy
Ostateczne rozmieszczenie instalacji wymaga zgody Wykonawcy.

2. Inwestor oświadcza, iż nieruchomość gruntowa (zwana także terenem budowy) przeznaczona pod
Inwestycję, dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr. KW ...................., stanowi jego
własność, lub że posiada tytuł prawny do dysponowania tą nieruchomością gruntową.

3. Inwestor oświadcza, że planowana Inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

4. Jeżeli dostarczona przez Inwestora dokumentacja lub teren budowy nie nadają się do prawidłowego
wykonania robót albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu
wykonaniu robót, Wykonawca niezwłocznie zawiadomi o tym Inwestora.
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§2
Oświadczenia i zobowiązania Wykonawcy
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania niniejszej Umowy zgodnie z projektem, prawem
budowlanym, polskimi normami, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowymi i
ochrony środowiska oraz zasadami wiedzy technicznej.
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności przy realizacji zobowiązań
wynikających z niniejszej Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się informować Inwestora o występowaniu na budowie sytuacji
hamujących postęp robót i innych zagrożeniach.
Wykonawca, po zakończeniu robót, zobowiązuje się do uprzątnięcia terenu budowy.
Wykonawca zastrzega so
bie 
możliwość wykonywania Inwestycji w dni wolne od pracy (w tym w
soboty i niedziele). W takim wypadku Inwestor umożliwi Wykonawcy wykonywanie prac.
Wykonawca oświadcza, iż w jego imieniu Inwestycję wykona ……………., zwana w dalszej części
Umowy „Bezpośrednim Wykonawcą”.
Wykonawca oświadcza, iż upoważnia i zobowiązuje „Bezpośredniego Wykonawcę” do
podejmowania wszelkich działań, mających na celu wykonanie niniejszej Umowy.
Wykonawca oświadcza, 
że 
doświadczenie i pozycja na rynku „Bezpośredniego Wykonawcy” dają
gwarancję prawidłowego wykonania Inwestycji.

§3
Oświadczenia i zobowiązania Inwestora
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

Inwestor oświadcza, iż znane są mu wymagania dotyczące przedmiotowej inwestycji, w
szczególności wynikające z ustawy prawo budowlane, i zobowiązuje się do przygotowania
kompletnej dokumentacji, niezbędnej do wykonania Inwestycji.
Inwestor zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy oraz „Bezpośredniemu Wykonawcy” kopii
ww. dokumentacji oraz potwierdzenia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych właściwym
organom. K
opia zgłoszenia stanowić będzie 
Załącznik nr …….. do Umowy.
Inwestor wskaże osobę, która w jego imieniu dokona odbioru Inwestycji.
Strony oświadczają, iż Inwestor nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione przez
Wykonawcę na terenie budowy.
Inwestor zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą przez cały okres realizacji Inwestycji w
zakresie niezbędnym do należytego i terminowego jej wykonania.
Inwestor będzie niezwłocznie przekazywał Wykonawcy wszelkie informacje będące w jego
posiadaniu, a mogące mieć istotny wpływ na przedmiot niniejszej Umowy.
Inwestor oświadcza, że zgodnie z wymaganiami Regulaminu konkursu na budowę PZU Trasy
Zdrowia Edycja 2015 oraz z zawartą uprzednio Umową wstępną zapewni wkład własny finansowy
lub niefinansowy w wysokości minimum 10 000 zł brutto (słownie dziesięć tysięcy złotych brutto).
Wkład własny finansowy i niefinansowy zostanie przeznaczony na realizację przedmiotu Umowy, w
szczególności na pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji projektowej oraz odpowiedniego
przygotowania terenu pod instalacje treningowe (m.in. na uporządkowanie i zabezpieczenie terenu).
Inwestor oświadcza, iż przedstawi Wykonawcy na piśmie szczegółowe rozliczenie wniesionego
wkładu własnego finansowego lub wycenę wkładu niefinansowego przed ostatecznym odbiorem
Inwestycji.
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9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

Stanowiska do montażu urządzeń zostaną wyznaczone w miejscach, do których możliwy będzie
wjazd samochodem dostawczym, a w przypadku braku takiej możliwości Inwestor zapewni środek
transportu, umożliwiający poruszanie się po wskazanym terenie, np. ciągnik z przyczepą lub inny.
Inwestor przygotuje teren, na którym będą montowane instalacje treningowe, tak, aby był
pozbawiony wszelkich obcych elementów, tj. drzew, konarów drzew, kamieni, zakrzewień, itp.
Inwestor przygotuje teren i stanowiska do zamontowania każdego urządzenia zgodnie z ww.
Kartami Produktów (tzw. strefa bezpieczeństwa). W ramach odpowiedniego przygotowania terenu
wskazane jest korytowanie całego obszaru na głębokość min. 30 cm i wypełnienie piaskiem
wielkość ziarna 0, 2 – 2mm lub żwirem 0, 2 – 8 mm z uwzględnieniem zapisów ust. 11.
Montowane na PZU Trasach Zdrowia instalacje treningowe wymagają zapewnienia odpowiednich
pól ochronnych, których wymiary opisane są w kartach produktu. W przypadku montażu dwóch
urządzeń:
1) Stanowisko nr 2 – Urządzenie „Drabinka skośna”;
2) Stanowisko nr 4 – Urządzenie „Drążki”
konieczne jest również korytowanie całego obszaru pola ochronnego na głębokość minimum 30 cm
i wypełnienie piaskiem o wielkości ziarna 0,2 – 2mm lub żwirem 0,2 – 8 mm.
Inwestor zapewni Wykonawcy i „Bezpośredniemu Wykonawcy” – w razie konieczności – możliwość
bezpiecznego magazynowania urządzeń i instalacji na terenie gminy w okresie 10 dni przed
rozpoczęciem montażu, w szczególności zabezpieczy urządzenia i instalacje przed kradzieżą i
zniszczeniem.
W przypadku niemożności wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, w szczególności z
powodu niewłaściwego przygotowania terenu przez Inwestora, Inwestor ma obowiązek niezwłocznie
wskazać inną lokalizację i przygotować teren zgodnie z ww. zapisami Umowy, a urządzenia mogą
zostać zainstalowane w terminie późniejszym. Wszelkie koszty z tym związane pokryje Inwestor.
Inwestor zobowiązuje się zapewnić Wykonawcy oraz „Bezpośredniemu Wykonawcy” 
pełną i bieżącą
informację
, w tym kontakt osobisty i telefoniczny, w celu realizacji procesu instalacyjnego w zakresie
wykonania przedmiotowej Umowy. Osobą upoważnioną przez Inwestora do bezpośredniego kontaktu
z Wykonawcą jest
……………………………………………………………………………………………………..………
Inwestor oświadcza, iż wyraża zgodę na wykonanie przedmiotu Umowy przez „Bezpośredniego
Wykonawcę” wskazanego w § 2 ust.6.

§4
Terminy realizacji robót

1. Wykonawca rozpocznie roboty po dokonaniu przez Inwestora zgłoszenia, o którym mowa w §3 ust.
2 Umowy oraz uzyskaniu zgody właściwego organu, a w przypadku nieuzyskania takiej zgody – po
upływie 30 dni od dokonania zgłoszenia, zgodnie z harmonogramem prac stanowiącym Załącznik nr
……. do Umowy.

2. Odbiór przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez Inwestora

3.

oraz „Bezpośredniego Wykonawcę”.
Podpisanie protokołu odbioru przez Inwestora oraz „Bezpośredniego Wykonawcę” będzie miało
skutek ostatecznego odbioru. Protokół odbioru stanowi Załącznik nr …... do Umowy.
Użytkowanie zamontowanych urządzeń przez Inwestora będzie możliwe po dokonaniu
ostatecznego odbioru, zakończeniu certyfikacji przez „Bezpośredniego Wykonawcę” oraz
przekazaniu urządzeń Inwestorowi.
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4. Inwestor zabezpieczy teren oraz zainstalowane na nim urządzenia do czasu oficjalnego odbioru
prac oraz certyfikacji urządzeń.

§5
Certyfikacja i gwarancja
1. Wykonawca oświadcza, iż:
1) Zgodnie z Ustawą o ogólnym bezpieczeństwie produktów wszystkie urządzenia będą
badane pod kątem prPNprEN 16630: 2013 Siłownie zewnętrzne instalowane na stałe i/lub
DIN 79000: 201205.
2) zamontowane urządzenia będą posiadały certyfikat dopuszczenia do użytku wystawiony
przez ……. (pole zostanie uzupełnione po wyborze firmy certyfikującej).

2. Wykonawca udziela Inwestorowi na urządzenia i ich montaż 2letniej gwarancji.
3. Niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji jakości, Inwestor może wykonywać
uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Inwestycji.

4. Warunkiem wykonania uprawnień z tytułu gwarancji jakości jest złożenie przez Inwestora
pisemnej reklamacji.

§6
Postanowienia dodatkowe
1.

Strony oświadczają, że szczegółowe kwestie, związane z wykonaniem i zamontowaniem instalacji,
będą ustalane bezpośrednio przez wyznaczone osoby upoważnione, wskazane do bieżącego
kontaktu.
1) w imieniu Inwestora  ………………………………………………………...…………
2) w imieniu Wykonawcy  ………………………………………………….………………
2. Wykonawca wykona przedmiot Umowy bez wynagrodzenia.
3. Wszelkie pisemne powiadomienia między stronami niniejszej Umowy będą kierowane
na następujące adresy:
Inwestor – ………………………………………………………………………………………………..
Wykonawca – Fundacja V4SPORT, ul. Szpitalna 8 lok. 26, 00031 Warszawa.
§7
Postanowienia końcowe
1.
2.
3.

4.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze Stron.
W przypadku zaistnienia sporu wynikającego z niniejszej Umowy, Strony w pierwszej kolejności
będą starały się rozwiązać go polubownie, w przypadku braku porozumienia spór rozstrzygnie
sąd właściwy dla siedziby Inwestora.
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz jej załączników wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności. W przypadku zaistnienia konieczności dokonania prac dodatkowych, Strony
sporządzą aneks do niniejszej Umowy, aktualizujący stosunki między Stronami.
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.....................................
Inwestor

....................................
Wykonawca

Następujące załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy:
1. Mapa z naniesionym przebiegiem PZU Trasy Zdrowia w wybranej lokalizacji (od gminy) ;
2. Specyfikacja techniczna (Karty Produktów);
3. Kopia zgłoszenia Inwestycji (po dokonaniu zgłoszenia);
4. Harmonogram prac (po ustaleniu)
5. Protokół odbioru (poniżej)
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Załącznik nr …. do UMOWY ZLECENIA

PROTOKÓŁ

KOŃCOWEGO (OSTATECZNEGO) ODBIORU ROBÓT
sporządzony w dniu ......................................................... w .......................................................
1.
Inwestor .........................................................................................................................
2.
„Bezpośredni

Wykonawca”

…………………………………………………………………………
3.
Określenie obiektu budowlanego/Umowa i aneksy (nr, z dnia): ............................................
4.
Przedmiot odbioru i wartość obiektu/robót .........................................................................
5.
Po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego
Przedstawiciel Wykonawcy…………………………………………………………
Przedstawiciel Zamawiającego:……………………………………………………
stwierdzili co następuje:
Wykonawca w dniu ............................. powiadomił Inwestora o zakończeniu robót i zgłoszeniu
gotowości do odbioru końcowego.
6.
Przedmiot
umowy
został*
/
nie
został*
zakończony
w
terminie
do
………………………………
7.
Ilość dni opóźnienia wynosi .............................................................................................
8.
Przyczyny opóźnienia:
...............................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
8. Dokumentacja zawiera:
1) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu ze zgłoszeniem, miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz
oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,
a także sąsiedniej ulicy, nieruchomości: tak* / nie*.

6

2) pisemną gwarancję jakości na wykonany przedmiot umowy według załącznika nr 2 do
niniejszego protokółu: tak* / nie*.
inne 
(podać jakie)
: tak* / nie*

3)

.....................................................................................................................................
9. Roboty budowlane objęte przedmiotem umowy zostały* / nie zostały* zakończone:


jeśli nie, wymienić roboty pozostałe do zakończenia przedmiotu umowy:

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

10. W związku ze stwierdzeniem, że roboty budowlane, stanowiące przedmiot umowy, zostały
zakończone, i nie stwierdzono usterek, Inwestor dokonuje z dniem ............................... odbioru
końcowego przedmiotu umowy.
11. Okres gwarancji jakości ustala się na ............................... miesięcy od daty podpisania
niniejszego protokółu.
12. Przeglądy w okresie gwarancji jakości będą zwoływane przez Inwestora corocznie, począwszy
od ..............................
Na tym protokół zakończono.

Przedstawiciel Inwestora:
..........................................................

Przedstawiciel „Bezpośredniego Wykonawcy”:
............................................................
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