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PROJEKT UMOWY  Nr ……………………… 

 

Zawarta w dniu …………………. w Opocznie pomiędzy: 

Gminą Opoczno 

ul. Staromiejska 6 

26 – 300 Opoczno 

NIP: 768 – 171 – 75 – 75 

reprezentowanym przez Burmistrza Opoczna –  Rafała Kądzielę 

zwaną w dalszej części Zamawiającym 

a firmą 

 

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………. 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. 

 

§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest organizacja stanowisk z warsztatami ceramicznymi podczas 

Festiwalu płytki Ceramicznej w ramach zadania pn. „Opoczyńska płytka promuje 

łódzkie”. 

2. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do spraw związanych z realizacją niniejszą 

umową jest: Pani Mariola Saternus, tel. (44) 786 01 39. 
3. Strony ustalają następujący zakres zadań: 

Zadanie 1.  

Koło garncarskie kopane – pokaz i nauka toczenia na kole, stanowisko  obsługiwane przez 

garncarza prezentującego garncarstwo ludowe. Na stanowisku jednocześnie może znajdować 

się jeden uczestnik warsztatów. 

 

Zadanie 2.  

Koło garncarskie kopane – pokazy i nauka toczenia na kole tradycyjnym o napędzie nożnym. 

Instruktor zaprezentuje wyciąganie ucha oraz zdobienie naczyń ludowymi wzorami. W 

warsztatach jednocześnie może uczestniczyć jedna osoba. 

 

Zadanie 3. 

Toczek, koło garncarskie ręczne – pokazy i  warsztaty lepienia garnków z tzw. wałeczków. 

Wyposażenie stanowiska i strój garncarza nawiązują do początków państwa polskiego. 

Instruktor w trakcie warsztatów przybliży historię słowiańskiego garncarstwa. Jednocześnie 

może być 5-6 uczestników warsztatów. 

 

Zadanie 4. 

Lepienie ręczne – nauka podstawowych technik lepienia za gliny. Instruktor w trakcie 

warsztatów pokaże proste techniki lepienia -najmłodsi uczestnicy – lepienie zwierzątek, starsi 

– lepienie miseczek i figurek, prostych instrumentów. W warsztatach jednocześnie 

uczestniczy do 8 osób. 

 

Zadanie 5.  

Mozaika ceramiczna- nauka tworzenia mozaiki z niewielkich fragmentów barwnych płytek. 

Instruktor pokaże techniki układania mozaiki. W warsztatach jednocześnie uczestniczy do 6 

osób. 
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Zadanie 6.  

Biżuteria ceramiczna – tworzenie medalików i koralików z kolorowej gliny, również 

możliwość tworzenia prostych instrumentów z instruktorem. Jednocześnie może brać udział 

do 8 uczestników warsztatów.  

 

Zadanie 7. 

Zabawy i układanki ceramiczne – stoisko z glinianymi mini cegiełkami wykorzystywanymi 

do budowy zamków oraz różnych gier i zabaw. Układanie glinianych puzzli 3D z 

instruktorem. 

 

Zadanie 8.  

Gotowanie w glinie – pokaz możliwości wykorzystania gliny w kuchni. Gotowanie zupy w 

glinianym garnku, pieczenie podpłomyków na prażnicy, prezentacja dzwonu piekarniczego 

przez instruktora. 

 

Zadanie 9 

Wypał ceramiki -  pokaz wypału techniką raku, piątek 10.08.2018 r. - jeden wypał po 

południu. 

 

Zadanie 10 

Wypał – wypały gazowe tzw. beczce, sobota 11.08.2018 r. – cztery  wypały.  

 

Na każdym ze stanowisk instruktor zapewnia uczestnikom warsztatów w razie potrzeby 

okulary ochronne, fartuchy, rękawiczki. Stanowiska warsztatów przygotowuje oferent. 

 
§ 2. 

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uwag, wskazówek i zastrzeżeń zgłaszanych 

przez Zamawiającego w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

§ 3. 

 

Termin realizacji umowy Strony określają w dniach 10-11.08.2018 r. Pod pojęciem realizacji 

umowy rozumie się organizacja i przeprowadzenie warsztatów. 

 

§ 4. 

 

1. Strony zastrzegają zastosowanie kar umownych na wypadek niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy, w przypadkach wskazanych w ust. 2 i 3.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2 % wartości łącznego 

wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia,  

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w przedmiocie umowy - w wysokości 0,2 % 

wartości łącznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia 

liczony od daty wskazanej na usunięcie wad, 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w 

wysokości 20 % wartości łącznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 2.  

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w 

wysokości 20 % wartości łącznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 2. 
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4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne 

na zasadach ogólnych.  

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy bez dodatkowego wezwania do zapłaty.  

§ 5. 

 

1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wszystkie zadania: …………………złotych. 

2. Łączne wynagrodzenie zostanie zapłacone na podstawie prawidłowo wystawionego 

rachunku lub faktury przelewem na wskazany rachunek bankowy w ciągu 30 dni od daty 

otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

3. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie czynności i koszty niezbędne do wykonania 

przedmiotu umowy.  

§ 6. 

 

Oprócz przypadków skazanych w kodeksie cywilnym, Zamawiającemu przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy, w przypadku gdy: 

1) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z umową i ofertą lub rażąco narusza 

postanowienia umowy;  

2) Wykonawca został postawiony w stan upadłości lub likwidacji. 

§ 7. 

 Jakiekolwiek zmiany w niniejszej umowie mogą być dokonane tylko w formie pisemnej pod      

rygorem nieważności. Strony nie mogą powoływać się na ustalenia pozaumowne. 

 

§ 8. 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji niniejszej 

umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 9. 

 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

 

 

 

 

         Zamawiający        Wykonawca 


