PROJEKT UMOWY
Umowa nr OPK/WMR/ ZP-1/15/2019
zawarta w Opolu Lubelskim w dniu ………………………………. w pomiędzy:
Spółką pod firmą Opolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą i adresem w Opolu Lubelskim przy Al. 600-lecia 8, 24-300 Opole Lubelskie, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000638776, posiadającą kapitał
zakładowy 25 361 000,00 zł, NIP: 7171831579, REGON: 364840413, reprezentowaną przez:
Henryka Piłata – Prezesa Zarządu
zwaną dalej „Zamawiającym”
a:
…………………………………………………………….., NIP ………………., REGON …………………….. reprezentowaną przez :
……………………………… – Właściciela firmy
zwanym dalej „Wykonawcą”,
zwanymi dalej Stronami.
Zważywszy, że Zamawiający dokonał wyboru Wykonawcy na podstawie przedstawionej przez niego oferty,
stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy, a Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do zawarcia
i wykonania Umowy, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem
ekonomicznym i technicznym umożliwiającym realizację przedmiotu Umowy, stosując art. 4 pkt 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) Strony zawierają
Umowę o następującej treści:
§1
Przedmiot Umowy
1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania na rzecz Zamawiającego zadania
pod nazwą: „Dostawa świątecznej świetlnej dekoracji Opola Lubelskiego”.
2. Zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż dekoracji:
2.1 Choinka o wys. 8 m ze sztucznym igliwiem, kształt stożka, oświetlenie LED barwy ciepłej, efekt
blasku w co najmniej 5 diodzie. Dekoracje: kolorowe bombki i gwiazdki, gwiazda na czubku,
łańcuch/girlanda w kolorze fuksji/czerwieni. Styl tradycyjny.
2.2 konstrukcji przestrzennej o wysokości 3m w formie bombki świątecznej z przejściem oraz z
oświetleniem w technologii LED barwy ciepłej, efekt blasku w co najmniej 5 diodzie.
Ławeczka w środku bombki. Wykończenie w kolorze fuksji/czerwieni.
3. Wykonawca robót zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.
4. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z aktualną wiedzą, standardami i przepisami
technicznymi.
§2
Termin realizacji Umowy
1. Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu Umowy: od dnia zawarcia Umowy
do dnia 04.12.2019 r.

Opolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opolu Lubelskim
Um o w a n r O P K/ WM R/Z P -1/ 15 /2 01 9

§3
Odbiór prac
1. Za dzień wykonania Umowy uważa się dzień, w którym podpisany zostanie przez Strony bez
zastrzeżeń protokół odbioru prac.
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§4
Wynagrodzenie i warunki płatności
Za należyte wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………….. zł netto (słownie: ………………….) plus należny
podatek VAT, co daje kwotę brutto: …………………………. zł
Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w związku z
wykonaniem przedmiotu Umowy, tj. obejmuje koszt materiałów, robocizny i urządzeń używanych
przez Wykonawcę,
Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne przelewem, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiającego faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy.
Za dzień dokonania płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§5
Gwarancja
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot Umowy na okres
………. miesięcy, który bieg rozpoczyna od dnia odbioru prac, w tym gwarancji podlegają wszystkie
punkty świetlne w elementach dekoracyjnych.
Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Wykonawcę o wadach, usterkach
stwierdzonych w okresie gwarancji.
Wykonawca zobowiązany jest do zweryfikowania zgłoszenia Zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych
od dnia jego otrzymania.
Wykonawca powinien na własny koszt naprawić wszelkie wady i usterki w terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego w zawiadomieniu o wadach, usterkach albo w terminie ustalonym przez strony.
Wykonawca wyraża zgodę bez utraty gwarancji na demontaż i ponowny montaż w kolejnych latach
dekoracji przez Zamawiającego.
Strony wyłączają wszelką odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi.

§6
Kary umowne
1. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, zapłaci on na rzecz
Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% kwoty wynagrodzenia brutto.
2. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on na rzecz
Zamawiającego karę umowną w wysokości 5% kwoty wynagrodzenia brutto.
3. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę:
1) Terminów wykonania umowy określonego w §2 ust. 1 – zapłaci on karę umowną w wysokości 1%
kwoty wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki,
2) Termin usunięcia wad przedmiotu umowy – zapłaci on karę umowną w wysokości 0,5% kwoty
wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki.
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§7
Osoby do kontaktu
1. Ustala się następujące osoby do kontaktu:
1) ze strony Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………….
2) ze strony Zamawiającego:
………………………………………………………………………………………..
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§8
Postanowienia końcowe
Zawarcie, interpretacja, ważność i wykonanie niniejszej Umowy podlegają przepisom prawa
polskiego.
Strony zgodnie postanawiają, że Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie Strony.
Wszelkie zmiany treści Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Wszelkie spory oraz roszczenia powstałe na tle wykonywania Umowy lub jej naruszenia, rozwiązania
lub nieważności albo też z nimi związane, będą w pierwszej kolejności rozstrzygane w drodze
polubownej.
Jeżeli pomiędzy Stronami zaistnieje spór, właściwym do jego rozpoznania będzie sąd właściwy ze
względu na siedzibę Zamawiającego.
Strony wskazują, że adresami do doręczeń są adresy wskazane w komparycji Umowy. Każda ze Stron
zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania drugiej Strony o zmianie adresu do doręczeń w
formie pisemnej oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail. W przypadku zaniechania
powyższego obowiązku, wysłanie korespondencji pod dotychczasowy adres wywołuje skutek
doręczenia. Zmiana danych adresowych nie stanowi zmiany Umowy.
Wszystkie załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.
Strony zgodnie ustalają, że nieważność poszczególnych postanowień umownych nie wpływa na
ważność Umowy w pozostałej części.
W sprawach nie uregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych, Kodeksu cywilnego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki:
1. Wzór dekoracji świątecznej

……………………………………………………
ZAMAWIAJĄCY

………………………………………………………
WYKONAWCA

