
Załącznik nr 2 

 

 

WOF.261.1.45.2017.MPi Opole, dnia  r.  
 

Istotne postanowienia umowy / Wzór umowy 
 

Zawarta w dniu ……………… 2017 roku w Opolu pomiędzy: 
 
Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 
Opole, NIP 754 29 549 17, REGON 160221317,  
zwaną dalej "Zamawiającym", reprezentowaną przez: 
1) Panią Alicję Majewską - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu 
 
a 
……………….., z siedzibą w ……………….. przy ul. ………………..wpisaną do Krajowego 
Rejestru Sądowego pod Nr ……………….., NIP ……………….. REGON ………………..,  
 
zwanego dalej "Wykonawcą" reprezentowaną przez: 
 
1) ……………….. 
 
została zawarta umowa następującej treści: 
 

§ 1  
Przedmiotem niniejszej umowy jest montaż 62 tablic urzędowych w opolskich obszarach 
Natura 2000 informujących o ich nazwie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 
określonym w rozpoznaniu cenowym, który stanowi załącznik do umowy.   
 

§ 2 
Wykonawca zobowiązuje się wykonać określony w § 1 przedmiot umowy w terminie do  
30 września 2017 r. 

§ 3  
1. Wykonawca za zrealizowanie całości zamówienia objętego niniejszą umową otrzyma 

wynagrodzenie w wysokości brutto: ……………….. zł (słownie złotych: 
……………………..…). 

2. Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, składają się wszystkie koszty związane  
z realizacją pełnego zakresu przedmiotu zamówienia. Podana kwota jest kwotą brutto 
(zawiera podatek VAT). 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ostatecznym i nie podlega 
negocjacjom.  

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1,  płatne będzie przelewem na podstawie 
prawidłowo wystawionej faktury VAT, w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo 
wystawionej faktury, z rachunku Zamawiającego na konto Wykonawcy. Podstawą do 
wystawienia faktury VAT jest podpisany bez zastrzeżeń przez Zamawiającego protokół 
odbioru przedmiotu umowy. 

 
§ 4  

1. W przypadku zwłoki w realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za 
każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

2. Jeżeli zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 30 dni w stosunku do terminu 
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określonego w umowie, Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem 
natychmiastowym, a Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej                           
w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

3. W przypadku zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wartości 
uszkodzonych lub niezgodnych z wzorem tablic, liczonej według wartości przedstawionej 
na fakturze zakupu, za każdy dzień zwłoki w usuwaniu wad. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. 
 

§ 5  
1. Zmiany postanowień zawartej umowy nastąpić mogą za zgodą obu stron wyrażoną, pod 

rygorem nieważności, na piśmie. 
2. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 
3. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 

miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 6  
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 

 
§ 7 

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Polityką Środowiskową Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska w Opolu, dostępną pod adresem: http://opole.rdos.gov.pl/polityka-
srodowiskowa i zobowiązuje się do jej przestrzegania w trakcie realizacji umowy. 

 
§ 8 

Zamówienie prowadzone jest w ramach realizacji projektu „Opracowanie projektu planu 
zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Szumirad oraz wykonanie działań z zakresu 
czynnej ochrony w wybranych rezerwatach przyrody województwa opolskiego w roku  2017”, 
współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                            
i Gospodarki Wodnej w Opolu.   
 
 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                        WYKONAWCA: 
 
 

 
 
 
 
 

  


