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UMOWA Nr____________________ 

 

Zawarta w dniu ____________2013 r. w Opocznie pomiędzy: 
 

Gminą Opoczno, z siedzibą: ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno, NIP: 768-171-75-75, 

reprezentowaną przez Jana Wieruszewskiego – Burmistrza Opoczna, zwaną w dalszej części 

umowy ZAMAWIAJĄCYM 

a firmą/przedsiębiorcą 

___________________________________z siedzibą__________________NIP:_______________________, 

którą reprezentują:__________________________ zwaną/ym w dalszej części umowy 

WYKONAWCĄ. 

 

§ 1.  
W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego 

artykuły promujące gminę Opoczno: 

1. Ekologiczna torba reklamowa – 4000 sztuk o następujących parametrach: 

- materiał: surówka bawełniana; 

- rozmiar: 38 x 42 cm ± 2 cm; 

- dwa uchwyty długości: 70 cm±5 cm każdy; 

- znakowanie: sitodruk, jeden kolor, wg projektu zamawiającego. 

2. Zgniatarka do butelek i puszek – 50 sztuk o następujących parametrach: 

- materiał: plastik; 

- rozmiar: wysokość 25 – 30 cm, średnica 12 - 14 cm; 

- kolor: zielony, jasny; 

- przystosowana do zgniatania butelek plastikowych o pojemności od 0,3 do 2,5 l oraz 

puszek aluminiowych. 

 

§ 2. 
 Termin realizacji umowy Strony określają na 27 czerwca 2013 r. Pod pojęciem realizacji 

umowy rozumie się przekazanie przedmiotu umowy Zamawiającemu potwierdzone 

protokołem przekazania podpisanym przez obydwie strony. 

 

§ 3. 

Strony ustalają łączne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie umowy, w wysokości: 

________________________zł (słownie: ______________________________________________________), 

płatne na podstawie prawidłowo wystawionej faktury przelewem na wskazany rachunek 

bankowy w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

 

§ 4. 

Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że przedmiot zamówienia wolny będzie od wad  

fizycznych. 

 

§ 5. 

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

rygorem nieważności. Strony nie mogą powoływać się na ustalenia pozaumowne. 
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§ 6. 

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. 

 

§ 7. 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

 

         Zamawiający        Wykonawca 


