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UMOWA Nr............................ 
 
Zawarta w dniu ......................... w Opocznie pomiędzy: 
 
Gminą Opoczno 
ul. Staromiejska 6 
26 – 300 Opoczno 
NIP: 768 – 171 – 75 – 75 
reprezentowanym przez Burmistrza Opoczna – pana Jana Wieruszewskiego 
zwaną w dalszej części Zamawiającym 
a firmą 
....................................... 
...................................... 
...................................... 
NIP: ...............................,  
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą 
 
 
§ 1.  

W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonad na rzecz Zamawiającego 

dostawy artykułów przeznaczonych na nagrody w konkursach organizowanych przez Gminę 

Opoczno:  

1. Torba na zakupy w etui * – 1000 sztuk o następujących parametrach: 
- materiał:  poliester; 
- minimalny rozmiar: 44 x 33 x 14,50 cm  ± 5 cm; - Wysokośd x szerokośd x 
długośd uchwytów + etui z karabinczykiem 
- znakowanie: sitodruk, jeden kolor, wg projektu zamawiającego 

2. Parasol automatyczny z drewnianym trzonem i rączką *– 200 sztuk o 
następujących parametrach: 
- materiał: poliester; 
- rozmiar: 103 x 90 cm ± 5 cm 
- kolor: zielony, czarny – po 100 szt; 
- znakowanie na jednym klinie : sitodruk, jeden kolor, wg projektu 
zamawiającego. 

     3.    Daszek przeciwsłoneczny na głowę* – 300 szt., 
- kolor: zielony, 
- rozmiar: 20 x 26 cm (± 1,5 cm), 
- materiał: bawełna 
- znakowanie: jeden kolor, wg projektu zamawiającego. 

                     4.     Kubek izotermiczny z pokrywka *– 1000 szt., 
- Kubek izotermiczny z rączką i pokrywką o pojemności 350 ml. Kubek 
zapakowany w kartonowe pudełko. 
Rozmiar: 12,5x17x8,5 cm (+- 1,5 cm)  
Kolor:  czerwony – 500 szt., niebieski – 500 szt.,  
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Materiał: plastik/tworzywo 
Znakowanie: jeden kolor, wg. projektu zamawiającego  

       5.    Planery – podkłady na biurko* – 500 szt., 
  - rozmiar: A3 420 x 297 mm, 
  - papier offset 90g/m2 , 
  - min. 52 kartki bloczku 
  - podkład: karton powlekany 300 g/m2 

- zadruk na każdej stronie w języku polskim z kalendarzem na 2015 r. i 
tygodniowym terminarzem, 4+0 pełnokolorowy  
- grzbiet: klejony   

§ 2. 
 Termin realizacji umowy Strony określają na 2 czerwca 2014 r. Pod pojęciem realizacji 
umowy rozumie się przekazanie przedmiotu umowy Zamawiającemu potwierdzone 
protokołem przekazania podpisanym przez obydwie strony. 
 
§ 3. 
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 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 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 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.  

§ 4. 
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 30 dni 
od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 
 
§ 5. 
Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy oraz 
wolny będzie od wad  fizycznych. 
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§ 6. 

Jakiekolwiek zmiany w niniejszej umowie mogą byd dokonane tylko w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. Strony nie mogą powoływad się na ustalenia pozaumowne. 
 
§ 7. 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 
Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąd w wyniku realizacji niniejszej 
umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 
§ 8. 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po  jednym dla 
każdej ze stron. 
 
 
         Zamawiający        Wykonawca 
 


