
 
 
 

Projekt pt. Eko-nawyki dobre praktyki - gospodarka o obiegu zamkniętym –  
umowa o dofinansowanie nr RPOP- 05.02.00.16-0002/20-00 

 

 

UMOWA Nr BGR/……………… 

 

zawarta w dniu  ………………….2022 r. w Komprachcicach, pomiędzy: 

 

Gminą Komprachcice, reprezentowaną przez Leonarda Pietruszkę – Wójta Gminy Komprachcice 

zwaną w dalszej części Umowy „Zamawiającym”,  

a  

…………………………………………………………………………………, zwanym w dalszej 

części Umowy „Wykonawcą”. 

 

Na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz w 

rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w zapytaniu ofertowym, 

została zawarta umowa o następującej treści:  

§ 1 

Przedmiot umowy  

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie i dostarczenie  EKOLOGICZNYCH KÓŁ 

FORTUNY  w ilości 5szt:  

 średnica 60 cm, mocowane na pionowym słupie, wprawianie koła w ruch ręcznie za pomocą 

rozmieszczonych na krawędzi koła palików do chwytania, 

 koło wykonane z drewna, sklejki drewnianej lub trwałego tworzywa, słup drewniany, 

 stojak 150 - 170 cm wysokości, 

 urządzenie przenośne możliwe do prowadzenia zajęć edukacyjnych w terenie np. na stoisku 

informacyjnym lub w salach edukacyjnych – możliwość łatwego i szybkiego montażu i demontażu, 

bez użycia specjalistycznych narzędzi, 

 plansza w podziale na 6 części (tematów) – 1. Czerpiemy z bogactw natury, 2. Zagrożenia 

środowiska, 3. Ekologiczny świat, 4. Żyję ekologicznie 5.  Rady na odpady, 6. Woda – życiodajna 

substancja, każda z części ozdobiona grafiką nawiązującą do tematu; w centrum koła pole 

środkowe w formie ozdobnej, 

 losowanie kategorii pytania na kole odbywa się poprzez kręcenie kołem, które stopniowo 

zatrzymuje blokada umocowana u góry koła, a gdy koło zatrzyma się, blokada wskazuje wybraną 

kategorię, 

 grafika malowana lub drukowana na foli i naklejana lub drukowana bezpośrednio na powierzchni 

koła, 

 zastosowane rozwiązania techniczne, w tym przy naniesieniu grafiki, muszą pozwolić                              

na bezpieczne użytkowanie urządzenia na zewnątrz w niekorzystnych warunkach atmosferycznych 

duża wilgotność, odporność na promieniowanie UV,  

 podstawa utrzymująca urządzenie, w zależności od projektu, np. 4 nogi wspierające słup, platforma; 

zastosowane rozwiązanie musi zapewniać urządzeniu stabilność;  dodatkowo na skrajach nóżek lub 
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podstawy otwory na szpilki do mocowania do podłoża ziemnego (4 szpilki stalowe w komplecie, 

długość min. 20 cm), 

 w zestawie: Wykonawca zaproponuje zestaw pytań  - do każdego tematu 10 pytań i  10 odpowiedzi; 

forma pytań dostosowana do dzieci przedszkolnych dla dwóch opcji wiekowych (maluchy i 

starszaki). Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji zaproponowanych pytań i w razie 

potrzeby do ich zmiany; pytania zebrane i opracowane w formie książki (zeszytu); opracowanie 

wykonane w sposób umożliwiający korzystanie z niego w warunkach terenowych np. okładka 

wzmocniona, kartki laminowane lub inne; w celu łatwego i szybkiego wyszukania pytań podczas 

gry – pytania ponumerowane w każdej kategorii od 1 do 10; każda kategoria rozdzielona  np. 

kolorowymi przekładkami, 

 w zestawie torba do transportu. 

2. Szczegółowe parametry materiałów określa zaproszenie do złożenia oferty.  

 

§ 2 

Wykonanie umowy  

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania materiałów promocyjnych zgodnie 

 z projektem zaakceptowanym przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę przy zachowaniu najwyższej staranności, zgodnie z 

zasadami współczesnej wiedzy technicznej i stosowanymi normami technicznymi.  

3. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa  w § 1 niniejszej 

umowy, osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego.  

4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 

w tym przypadku może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

w formie pieniężnej należnego mu z tytułu wykonania części umowy do momentu odstąpienia od 

umowy.  

§ 3  

Obowiązki stron  

1. Oferowane materiały muszą być zgodne ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, 

zgodnie z zapisem określonym w § 1.  

2. Przed wykonaniem zadania Wykonawca zobowiązany będzie przygotować projekt 

 z uwzględnieniem elementów graficznych oraz przedstawić Zamawiającemu 

 do akceptacji.   

3. Zamówione ekologiczne koła fortuny muszą być takie same jak zatwierdzony wcześniej przez 

Zamawiającego projekt.  

4. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt do siedziby  Zamawiającego.  

5. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi w formie protokołu, po uprzednim stwierdzeniu 

zgodności dostarczonych materiałów z warunkami zamówienia.  
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§ 4 

Termin realizacji umowy  

1. Zamówienie zostanie wykonane w terminie do …………………  

2. Zamawiający dokona odbioru materiałów promocyjnych poprzez podpisanie protokołu odbioru 

albo zgłosi uwagi do dostawy.   

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia materiałów 

promocyjnych do czasu dokonania odbioru przez Zamawiającego na zasadach określonych w 

ust. 2.  

§ 5 

Wynagrodzenie i sposób rozliczeń  

1. Strony ustalają, iż obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy jest 

wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z przedstawionym formularzem ofertowym.  

2. Z tytułu wykonania zamówienia, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości: 

……………….. zł brutto, (słownie……………………………………..),  

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego faktury VAT lub rachunku prawidłowo wystawionego przez Wykonawcę.  

4. Rozliczenie za wykonanie zamówienia nastąpi w PLN.  

5. Warunkiem dokonania płatności będzie odbiór przez Zamawiającego przedmiotu 

zamówienia, na podstawie protokołu odbioru.  

6. Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i 

zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, bez prawa 

odrębnego dochodzenia ich zwrotu.  

 

§ 6 

Kary umowne  

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną:  

1) za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 

ust. 2 niniejszej umowy,  

2) za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 5 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień 

opóźnienia, licząc od umownego terminu realizacji umowy.  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie przez Zamawiającego od 

umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 5 ust 2 niniejszej umowy.  

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach.  
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4. W przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 3, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy.   

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia naliczonych kar z przysługującego mu 

wynagrodzenia.  

6. Obok kary umownej Zamawiający może żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych, przewidzianych w Kodeksie cywilnym.  

 

§ 7 

Osoby do kontaktu  

Uprawnionymi do reprezentowania stron i odpowiedzialnymi za przebieg oraz realizację umowy są:  

- z ramienia Zamawiającego: ………………………………. 

 - z ramienia Wykonawcy: ……………………………... 

 

§ 8 

Gwarancja i rękojmia  

1. Wykonawca udziela gwarancji, że przedmiot dostawy jest fabrycznie nowy i wolny od wad, 

oraz że może być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem.  

2. Oferowane materiały muszą ściśle odpowiadać cechom i parametrom określonym  w Zapytaniu 

ofertowym oraz umowie, posiadać określone przez Zamawiającego właściwości użytkowe i 

przyjęte standardy jakości.  

3. Produkty nie mogą ulegać trwałym zniekształceniom, nie mogą ulegać zniszczeniu przy 

zwykłym korzystaniu, powinny być niezawodne w stopniu przyjętym dla artykułów danego 

rodzaju. Nie mogą występować zarysowania, przebarwienia, pęknięcia i inne uszkodzenia 

produktu widoczne gołym okiem. Graficzne elementy produktu nie mogą ścierać się, 

rozmazywać lub zmieniać kolorów np. podczas  panujących warunków atmosferycznych. 

Sposób wykonania i użyte materiały nie mogą wywoływać wątpliwości co do jakości produktu.  

 

§ 9 

Postanowienia końcowe  

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w 

postaci kolejnych aneksów, pod rygorem nieważności takiej zmiany.  

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu cywilnego. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd 

właściwy dla Zamawiającego.  

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.  

4. Załącznikiem do umowy stanowiącym jej integralną część jest oferta Wykonawcy.  
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 ZAMAWIAJĄCY          WYKONAWCA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


