UMOWA nr BKO.7021.9.38.2019
zawarta w dniu ………………………… roku w Kętrzynie pomiędzy:
Gminą Miejską Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn,
NIP: 742-205-13-31, REGON: 510743440
reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta Kętrzyn w osobie Ryszarda Henryka Niedziółkę
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – Iwony Kozłowskiej
zwaną w dalszej części umowy „Gminą Miejską Kętrzyn”
zwanego dalej „Zamawiającym”
a
…………………………………………………………………………………
z siedzibą: ……………………………………………………………………
NIP ……………………..……….., REGON…………………….………….
zwanym w dalszej treści „Wykonawcą”
o następującej treści:
§1
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie „Montaż i utrzymanie
stałej sprawności dekoracji bożonarodzeniowych na terenie miasta Kętrzyn”.
2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą:
1) montaż dekoracji bożonarodzeniowych na terenie miasta Kętrzyn w terminie do 01.12.2019r.,
na którą składają się:
a) boczne elementy dekoracyjne do montażu na słupach oświetlenia ulicznego w ilości 308 szt.
b) girlandy świąteczne nad jezdniowe w ilości 7 szt.
c) elementy dekoracyjne montowane na słupach parkowych w ilości 5 szt.
d) dekoracja 3D w postaci choinki o wysokości 8 mb. w ilości 1 szt.
e) dekoracja 3D w postaci anioła w ilości – 6 szt.
f) dekoracja 3D w postaci bombki w ilości – 1 szt.
g) dekoracja 3D w postaci fontanny w ilości – 1 szt.
h) udekorowanie 6 szt. drzew lampkami LED,
i) udekorowanie kurtynami świetlnymi typu LED drzew zlokalizowanych na dz. 3-122 ( pomiędzy
sklepem „SEZAM” a ul. Kajki).
2) utrzymanie stałej sprawności zamontowanych elementów w okresie:
od 01.12.2019 r. do 31.12.2019r.
3) utrzymanie stałej sprawności zamontowanych elementów w okresie:
od 01.01.2020r. do 31.01.2020r. oraz demontaż i zmagazynowanie dekoracji
bożonarodzeniowych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie miasta Kętrzyn w
terminie do 06.02.2020r.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do:
1) dokonania technicznego przeglądu dekoracji przed powieszeniem, naprawy powstałych usterek,
wymiany uszkodzonych elementów świetlnych na nowe,
2) zapewnienia niezbędnych materiałów do naprawy i konserwacji dekoracji,
3) usunięcia powstałych usterek w trakcie wywieszenia dekoracji w terminie 24 godzin od momentu
zgłoszenia usterki,
4) zapewnienia sprzętu i materiału potrzebnego do montażu dekoracji,
2. Wykonawca oświadcza, że materiały niezbędne do realizacji przedmiotu umowy są dopuszczone
do obrotu i spełniają wymagania jakościowe wynikające z obowiązujących przepisów prawa
(Wykonawca winien stosować wyłącznie materiały z certyfikatem bezpieczeństwa CE lub B).
3. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie, dysponuje

potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia oraz, że znajduje się w
sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, stanowiącego przedmiot
umowy.
§3
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi brutto: ………………. zł.
(słownie: ………………………………… zł.)
2. Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 składają się :
1. Montaż dekoracji bożonarodzeniowych w terminie do 01.12.2019r.:
Cena brutto: ……………………. zł
2. Utrzymanie stałej sprawności zamontowanych elementów w okresie od 01.12.2019r. do
31.12.2019r.
Cena brutto: ……………………. zł
3. Utrzymanie stałej sprawności zamontowanych elementów w okresie od 01.01.2020r. do
31.01.2020r. i demontaż dekoracji bożonarodzeniowych do dnia 06.02.2020r.
Cena brutto: ……………………. zł
3. Rozliczenie Wykonawcy za realizację zadania nastąpi fakturami za poszczególne etapy prac
określone w §1 ust 2 (po zatwierdzeniu, odebraniu i sporządzeniu protokołu potwierdzającego
wykonanie zadania).
4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktur częściowych w terminie 21 dni od dnia dostarczenia
prawidłowo wystawionej faktury VAT.
5. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
§4
Wykonawca nie dokona przelewu wierzytelności wynikających z treści niniejszej umowy bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
§5
1. W przypadku zwłoki w wykonaniu montażu w terminie określonym w § 1 ust. 2 pkt 1, Zamawiający
obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 3% kwoty brutto wynagrodzenia określonego w §3
ust. 1 za każdy dzień zwłoki.
2. W przypadku zaistnienia zwłoki w przystąpieniu do usunięcia zaistniałej usterki w dekoracji,
Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kar umownych w wysokości 1% wartości brutto
zamówienia określonej §3 ust. 1 za każdy dzień stwierdzonego opóźnienia w realizacji ustaleń
określonych w § 2 niniejszej umowy.
3. W przypadku zwłoki w wypłacie wynagrodzenia za zrealizowaną i odebraną przez Zamawiającego
usługę, Wykonawcy przysługuje prawo do odsetek na podstawie obowiązujących przepisów.
4.Strony ustalają, że w przypadku naliczenia kar umownych określonych w ust.1 i 2 zostaną one
potrącone z należności wynikającej z faktury złożonej przez Wykonawcę.
6. Strony mogą dochodzić odszkodowań na zasadach ogólnych, jeżeli przewyższają one wysokość
zastrzeżonej kary.
§6
1. Strony mogą rozwiązać niniejszą umowę w każdym czasie, na mocy porozumienia stron.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy, w przypadku
naruszenia przez Wykonawcę istotnych warunków umowy.
§7
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, na zasadzie winy jak i ryzyka, za szkody i krzywdy,
których doznały osoby trzecie, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem
obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
§8
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy wymagają obustronnej zgody oraz formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
§9
Umowa niniejsza została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy
egzemplarze umowy dla Gminy Miejskiej Kętrzyn, jeden egzemplarz umowy dla Wykonawcy.

Zamawiający:

Wykonawca:

…………………………………..

………………………………….

………………………………………
Kontrasygnata Skarbnika Miasta

