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Umowa Nr OiFE.___/2013 
 

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 Pana Jana Wieruszewskiego 

a 

firmą: __________________ z siedzibą w _________________________, NIP: ________________, 
reprezentowaną przez __________________________.  

zwaną dalej Wykonawcą. 

§ 1 
Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówieo publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.) na podstawie art. 4, ust. 8 niniejszej 
ustawy. 

 
                                                                                 § 2 
 1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie na wymianę 
oświetlenia w pracowni w Gimnazjum w Wygnanowie na potrzeby zadania pn. „Utworzenie pracowni 
przyrodniczej „EKOTEM” w Gimnazjum w Wygnanowie”. 

Zakres prac do wykonania:  
1. Demontaż starych świetlówek wraz z oprawami. 
2. Dostawa i montaż nowych świetlówek wraz z oprawami. 
 
Dostawa materiałów obejmuje: 
1. oprawa świetlówkowa z elektronicznym statecznikiem 2x36W: 

- korpus wykonany z blachy tłoczonej, 
- klosz transparentny, 
- klasa szczelności co najmniej IP20, 
- 12 szt., 

2. świetlówka T8, z trzonkiem G13 36W – 24 szt., 
 
2. Gwarancja na przedmiot zamówienia wynosi ___________ od terminu wykonania przedmiotu 
zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1. 
3. Przedmiot zamówienia Wykonawca wykona w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
 

§ 3 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonad przedmiot zamówienia w terminie do 10 października 

2013 r. 
2. Przez wykonanie zamówienia rozumie się wykonanie zakresu prac wraz dostawą niezbędnych 

materiałów. 
 

§ 4 
1. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 2, wynosi _________ zł netto + 

VAT 23% (tj. ________ zł) czyli łącznie brutto _________ zł (słownie: _______________________). 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialnośd 

Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem 
przedmiotu zamówienia. 
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3. Kompletnośd wykonania usługi i jej jakośd oraz zgodnośd z opisem przedmiotu zamówienia 
potwierdzona zostanie w protokole odbioru.  

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

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

6. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o wykonaniu przedmiotu zamówienia i gotowości do 
odbioru co najmniej 3 dni robocze wcześniej. 

7. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia nie później niż 3 dni robocze od daty 
powiadomienia przez Wykonawcę o wykonaniu. 

8. Za dzieo wykonania przedmiotu zamówienia uznaje się datę odbioru bez uwag. 
 

§ 5 
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 dzieo opóźnienia,  

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialnośd 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 odpowiedzialnośd 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 dzieo zwłoki, licząc od dnia 
następnego po terminie, w którym odbiór powinien byd zakooczony. 

3. Zamawiający może dochodzid 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.  

§ 6 

1. ZAMAWIAJĄCY ureguluje należnośd za przedmiot zamówienia przelewem na wskazany rachunek 
bankowy w ciągu 30 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury VAT na konto wskazane na fakturze.  

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

Nabywca/Płatnik  
Gmina Opoczno 
26-300 Opoczno, ul. Staromiejska 6 
NIP: 768-171-75-75 

§ 7 

1. Powiadamianie każdej ze Stron Umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na piśmie.  

2. Spory wnikające z niniejszej umowy rozstrzygad 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: 


