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UMOWA Nr  

 

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

Gminą Komprachcice, z siedzibą w Komprachcicach, 46-070 Komprachcice ul. Kolejowa 3,  

NIP: 991 –04 – 71 – 296, REGON: 000543858 reprezentowaną przez  Leonarda Pietruszkę - Wójta Gminy 

Komprachcice, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Łukasza 

Raidy, a 

,  

a  

……………………………………………….., zwaną w dalszej części Umowy „Wykonawcą”. 

 

o następującej treści:  

§ 1 

Przedmiot umowy  

1. Przedmiotem umowy jest przygotowanie i przedstawienia teatralnego, plenerowego w tematyce ekologii 

pod hasłem: segregacja odpadów komunalnych i ich recykling, gospodarka w obiegu zamkniętym. 

Odbiorcami przedstawienia będą dzieci obecne na pikniku ekologicznym.  

Termin pikniku: 18 września 2022 r. Rozpoczęcie imprezy godz. 14.00, zakończenie ok. 18.00. 

Miejsce: teren  wokół Ośrodka Zdrowia w Komprachcicach przy ul. Ks. Bilińskiego 2.   

Czas przedstawienia plenerowego od 35 minut do 45 minut.  

2. Program przedstawienia teatralnego winien obejmować: 

a)  treści ekologiczne związane z gospodarką odpadami, w tym z gospodarką w obiegu zamkniętym, 

recykling i odzysk odpadów; 

b)  interaktywny i muzyczny spektakl o tematyce j.w.  

3. Piknik ekologiczny, podczas którego zrealizowane zostanie przedstawienie teatralne dla dzieci  jest imprezą 

plenerową. W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych oraz wystąpienia okoliczności 

nadzwyczajnych, których strony nie mogły przewidzieć  w dacie zawierania umowy, a uniemożliwiających 

wykonanie imprezy plenerowej we wskazanym terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

przeniesienia imprezy w inne miejsce.  

 

 

 

§ 2 

Wykonanie umowy  

1. Wykonawca zorganizuje i zrealizuje przedmiot umowy na zasadach określonych w § 1 umowy.  
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2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia zespołu do ww. działań merytorycznie przygotowanych do 

przeprowadzenia przedstawienia plenerowego. 

3. Wykonawca zapewni gotowość  zespołu prowadzącego działania w wyznaczonym miejscu ekopikniku  na 

15 minut przed rozpoczęciem działań. 

4. Wykonawca przygotuje i zapewni wszystkie materiały, rekwizyty oraz sprzęt niezbędny do realizacji 

przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do  poinformowania, przed przedstawieniem i po przedstawieniu  o 

dofinansowaniu zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach  projektu „Eko-nawyki dobre praktyki - 

gospodarka o obiegu zamkniętym”. 

6. Potwierdzeniem wykonania prac będzie przedstawiona przez Wykonawcę dokumentacja fotograficzna 

przedstawiająca przebieg przedstawienia. 

§ 3  

Obowiązki stron  

1. Realizowane przedstawienie teatralne będzie zgodne z opisem przedmiotu zamówienia określonym  w § 1 

i zaakceptowane przez Zamawiającego.  

2. W terminie 14 dni od dnia planowanej imprezy Wykonawca zobowiązany będzie przygotować scenariusz  

przedstawienia teatralnego z uwzględnieniem elementów graficznych tj.:  

- Logo Funduszy Europejskich ze słownym opisem: Fundusze Europejskie Program  Regionalny,  

- Logo Unii Europejskiej ze słownym opisem: Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,  

- Logo Województwa Opolskiego ze słownym opisem: OPOLSKIE, zgodnie z zasadami promocji Serwisu 

Regionalnego Programu Województwa Opolskiego,  

- Herb Gminy Komprachcice ze słownym opisem: Gmina Komprachcice (dopuszczalna liniatura) 

 oraz przedstawić Zamawiającemu do akceptacji.   

3. Zamawiający zapewni możliwość przeprowadzenia próby technicznej do przedstawienia przed jego 

rozpoczęciem w miejscu nie kolidującym z innymi działaniami.  

4. Zamawiający zobowiązuje się do przygotowania miejsca, w których odbędzie się przedstawienie oraz 

zapewnia dostęp do energii elektrycznej.  

 

§ 4 

Termin realizacji umowy  

Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do 18.09.2022r.  

 

§ 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. Za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości: ………………. zł 

brutto, (słownie ……………………………. złotych).  

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

faktury VAT lub rachunku prawidłowo wystawionego przez Wykonawcę.  
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4. Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej  realizacji 

przedmiotu umowy, bez prawa odrębnego dochodzenia ich zwrotu.  

§ 6 

Kary umowne  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 5 ust. 2 niniejszej umowy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z 

przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% 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.  

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: Regina Jurek – inspektor ds. ochrony środowiska, tel. 77/4031712. 

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

 

§ 8 

Postanowienia końcowe  

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić na piśmie w postaci aneksu, 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.  

 

 

 

 ZAMAWIAJĄCY          WYKONAWCA 

 


