
Projekt umowy

Umowa Nr OiFE._/13

zawarta dnia pomiędzy:

Gminą Opoczno z siedzibą w Opocznie ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno NIP: 768-171-75-75,
zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez Burmistrza Opoczna Jana Wieruszewskiego

a

z siedzibą
__________ , reprezentowaną przez _
firmą: NIP:

zwaną dalej Wykonawcą.

§ l
Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.) na podstawie art. 4, ust. 8 tej ustawy.

§2
l. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie na dostawę i

montaż tablic dydaktycznych, stelaży, zadaszenia i punktów podparcia na potrzeby projektu
pn. "Zagospodarowanie terenu polegające na utworzeniu ogródka dydaktycznego przy
Przedszkolu Nr 5 w Opocznie":

I. Dostawa i montaż stelaży do tablic dydaktycznych - 2 szt.
Parametry techniczne:

oprawa do tablic wykonana z drzewa iglastego (żerdzie toczone) o wym. wewnątrz 100 cm
x 80 cm;
daszek dwuspadowy o wym. 120 cm x 40 cm x 40 cm zamontowany w sposób
zapewniający pełny dostęp do tablicy;
słupy podporowe o średnicy 12 cm (+/- 2 cm) - 2 szt;
poprzeczka;
odbojniki - 2 szt;
metalowe kotwy do mocowania w podłożu - 2 szt.
wygląd ogólny tablicy w załączniku nr l do niniejszego zapytania.

II. Tablice dydaktyczne - 2 szt.
Parametry techniczne:
- wym. szer. 100 cm x wys. 75 cm,
- jednostronnie drukowane w pełnym kolorze,
- odporne na warunki atmosferyczne,
- zabezpieczone laminatem antygrafitii i UV.

nośnik główny blacha ocynkowana,
- ilustrowane,

l) Tablica dydaktyczna podzielona na połowy zawierająca podstawowe informacje o porach
roku wiosna i lato, ich charakterystykę i opis.
Dane do zamieszczenia na jednej połowie tablicy:
a) Pierwsze kwiaty wiosny, zwiastuny wiosny (ilustracje i charakterystyka).
b) Zmiany zachodzące w przyrodzie wiosną (pierwsze pąki na drzewach, budzące się

zwierzęta, przylatujące ptaki).
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Dane do zamieszczenia na drugiej połowie tablicy:
a) Owady w ogrodzie (pszczoły, motyle, biedronki, mrówki) ilustracje krótka

charakterystyka.
b) Zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla lata (burze, wyładowania atmosferyczne,

tęcza) ilustracje i krótka charakterystyka.

2) Tablica dydaktyczna podzielona na połowy zawierająca podstawowe informacje o porach
roku jesieni i zimy, ich charakterystykę i opis.
Dane do zamieszczenia na jednej połowie tablicy:
a) Pierwsze zwiastuny jesieni (liście zmieniające kolor, zwierzęta przygotowujące się do zimy)

ilustracje i krótka charakterystyka.

Na drugiej połowie tablicy znajdować się będą następujące informacje:
a) Zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla zimy (śnieg, lód, szron na drzewach)

ilustracje.
b) Dokarmianie zwierząt leśnych i ptaków zimą (ilustracje).

Dodatkowo na tablicach należy umieścić informację o współfinansowaniu zadania ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi poniższej treści oraz
logo Funduszu i herb Gminy Opoczno:
utworzenie ogródka dydaktycznego "OGRÓD W CZTERECH ODSŁONACH" przy Przedszkolu Nr 5 w
Opocznie. Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Łodzi".

2. Zamówienie obejmuje opracowanie merytoryczne informacji zawartych na tablicach,
wykonanie projektu graficznego, wykonanie tablic, dostawę i montaż przedmiotu zamówienia
do: Przedszkola Nr 5 w Opocznie, ul. Partyzantów 36.

3. Na podstawie opisu tablic Wykonawca opracuje projekt graficzny tablic i zawartość
merytoryczną i przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, w formacie PDF, za pomocą
poczty elektronicznej, w ciągu 7 dni od podpisania umowy. Zamawiający zatwierdzi projekt
graficzny w ciągu 3 dni od dnia dostarczenia projektu.

4. W przypadku uwag Zamawiającego do przedstawionego projektu Wykonawca uwzględni
uwagi i przedłoży nowy projekt graficzny w ciągu 5 dni od ich otrzymania. Poprawiony projekt
Zamawiający zatwierdzi w ciągu 3 dni chyba, że zajdzie konieczność zgłoszenia kolejnych
uwag

5. Gwarancja na przedmiot zamówienia wynosi od terminu wykonania zamówienia,
o którym mowa w § 3 ust. l.

6. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. l, Wykonawca dostarczy we wskazane przez
Zamawiającego miejsce zgodnie z § 2 ust. 2.

§3
l. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie, o którym mowa w § 2 w terminie do 30

sierpnia 2013 r.
2. Przez wykonanie zamówienia rozumie się opracowanie merytoryczne informacji zawartych na

tablicach, wykonanie projektu graficznego, wykonanie tablic, dostawę i montaż we wskazane
przez Zamawiającego miejsce, o których mowa w § 2 ust. l.

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zobowiązania Wykonawcy wobec osób
trzecich wynikające z tytułu naruszeń praw autorskich i praw pokrewnych.

§4
l. Cena za wykonanie zamówienia, o którym mowa w § 2 wynosi zł netto + VAT 23 %

(tj. zł) czyli łącznie brutto zł (słownie: ).
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2. Kwota określona w ust. l jest ceną ryczałtową i obejmuje wykonanie całości przedmiotu
zamówienia, o którym mowa w § 2.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. l, obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność
Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem
przedmiotu zamówienia



4. Kompletność dostawy i jej jakość oraz zgodność z zamówieniem potwierdzona zostanie
w protokole odbioru.

5. Protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia będzie stanowił
podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.

6. W przypadku niewłaściwego wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający ustali termin
usunięcia wad.

7. Za dzień wykonania przedmiotu zamówienia uznaje się datę odbioru bez uwag.

§5
1. Wykonawca po wykonaniu zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru przedmiotu umowy. o

którym mowa w § 3.
2. Strony postanawiają. że termin odbioru zostanie wyznaczony w ciągu trzech dni od daty

zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości Wykonawcy do odbioru
przedmiotu umowy.

3. Zamawiający ma prawo wstrzymać czynności odbioru. jeżeli Wykonawca nie wykonał
przedmiotu umowy w całości.

4. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru zawierający wszystkie ustalenia
dokonane w trakcie odbioru.

5. Protokół odbioru sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez Zamawiającego i
doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.

§6
1. Zamawiający zastrzega zastosowanie kary umownej na wypadek niewykonania lub

nienależytego wykonania umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0.2 % wartości wynagrodzenia
brutto ustalonego w § 4 pkt 1 umowy za każdy dzień opóźnienia.

b) za Odstąpienie od umowy z przyczyn. za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. w
wysokości 20 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 pkt 1 umowy.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn. za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający. w
wysokości 20 % wartości wynagrodzenia ustalonego w § 4 pkt 1 umowy.

b) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru - w wysokości 0.2%. za każdy dzień zwłoki. licząc od dnia
następnego po terminie. w którym odbiór powinien być zakończony.

3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne na
zasadach ogólnych.

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy bez dodatkowego wezwania do zapłaty.

§7
1. ZAMAWIAJĄCY ureguluje należność za przedmiot umowy przelewem na wskazany na fakturze

rachunek bankowy w ciągu 30 dni roboczych od daty dostarczenia do siedziby
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

2. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku ZAMAWIAJĄCEGO.
3. Faktura będzie wystawiona na:

Nabywca/Płatnik

Gmina Opoczno

26-300 Opoczno. ul. Staromiejska 6

N IP: 768- 17 1-75-75
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§8
1. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem

nieważności.



2. Spory wnikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby
ZAMAWIAJĄCEGO.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:


