Postępowanie nr 6/5.2.1/PO KL/2012/ZK

Załącznik nr 5 Wzór umowy

UMOWA
Nr ………………………………………
(wzór)
Zawarta w dniu ………………… roku w ………………………. pomiędzy:
Akademią Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
z siedzibą w Starachowicach przy ul. Zgodnej 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie
Rejonowym w Kielcach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000062731, NIP 664 10 69 313 REGON 290683445
reprezentowaną przez:
Michał Zatorski

-Prezes Zarządu

zwanym dalej w treści Umowy Zamawiającym
a
………………………………………………………………………
zwany dalej w treści Umowy Wykonawcą,
z siedzibą w …………………………… przy ul. ………………………, wpisanym do rejestru przedsiębiorców
w Sądzie Rejonowym….. w …… pod numerem KRS ……, NIP …………………… REGON …………………….….
o następującej treści:
§1
1. Zamawiający
zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania jednolitego oznakowania
Urzędu Gminy w …………………………. na potrzeby realizacji projektu pn. LIDER w samorządzie
w ramach Poddziałania 5.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ilościach i rodzajach oraz
zgodnie z wymogami określonymi w charakterystyce przedmiotu zamówienia, stanowiącej
załącznik do Zaproszenia, zwanej dalej charakterystyką.
2. Zlecenie wykonania usługi jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy.
4. W przypadku zmniejszenia zakresu dostawy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości
proporcjonalnej do zakresu zrealizowanej usługi i zrzeka się dochodzenia roszczeń
odszkodowawczych.
5. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i kompletnego montażu wszystkich elementów
identyfikacji wizualnej w terminie do dnia 31.05.2013 r.
§2
1. Miejscem dostarczenia i montażu wszystkich elementów identyfikacji wizualnej jest siedziba
Urzędu Gminy w ……………………., przy ul. ………………….., zwana dalej miejscem dostawy.
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§3
1. Wykonawca opracuje projekty graficzne niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, na podstawie
treści merytorycznej, informacji i zaleceń otrzymanych od pracownika Urzędu Gminy w ………….
wymienionego w § 6 najpóźniej w dniu
podpisania niniejszej umowy. Wykonawca jest
zobowiązany do przedstawienia w celu uzyskania akceptacji Urzędu Gminy w ………projektu
wszystkich grafik, wraz z wizualizacją elementów oznakowania urzędu w ciągu 7 dni od daty
przekazania przez Zamawiającego niezbędnych treści. Forma przekazania informacji, projektów
i wizualizacji materiałów: e-mailowo lub na nośniku elektronicznym.
2. Urząd Gminy w ……… dokona w terminie do 2 dni roboczych akceptacji przedstawionych projektów,
jeśli nie będą one wymagały korekty. W przypadku konieczności korekty, Wykonawca dokona
poprawek zgodnie z uwagami i przekaże poprawione materiały w terminie 2 dni roboczych od dnia
zgłoszenia przez urząd korekty.
3. Urząd Gminy w ……. dokona ostatecznej, pisemnej (faxem, mailem) akceptacji poprawionych
projektów w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania poprawionych projektów.
§4
1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wzorów graficznych przy
wykonaniu przedmiotu umowy. Zamawiającemu z tego tytułu przysługują prawa do:
a. utrwalania i zwielokrotnienia każdą możliwą techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową oraz wykorzystywania tych materiałów w innych
publikacjach,
b. dokonywania w sporządzonych wzorach graficznych zmian wynikających z uzasadnionych potrzeb.
2. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych jest zawarte w wynagrodzeniu, które
określa § 5 umowy.
3. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem w stosunku do Zamawiającego z tytułu
praw autorskich Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kosztów i strat poniesionych
przez Zamawiającego w związku z pojawieniem się takich roszczeń.
§5
1. Strony ustalają cenę za realizację przedmiotu umowy, na podstawie oferty w kwocie
……………………. zł brutto (słownie: ……………………………………………). Cena obejmuje koszty
transportu i montażu.
2. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonana na podstawie Faktury VAT,
wystawionej przez Wykonawcę po zakończeniu prac objętych umową. Płatność nastąpi
przelewem, na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania.
3. Podstawą wystawienia Faktury VAT jest podpisanie bez zastrzeżeń, przez obie strony umowy
protokołu odbioru usługi.
4. Warunkiem terminowej zapłaty jest dostępność środków finansowych na rachunku bankowym
Zamawiającego, wyodrębnionym w związku z realizacją projektu „LIDER w samorządzie”.
5. Zamawiający dokona zapłaty za faktycznie dostarczone ilości przedmiotu zamówienia według cen
jednostkowych, które zostaną określone przez Wykonawcę najpóźniej w dniu podpisania umowy.
§6
1. Do
a)
b)
c)

kontaktów w sprawie realizacji przedmiotu umowy wyznacza się:
Ze strony Zamawiającego:
Ze strony Wykonawcy:
Ze strony Urzędu Gminy w …..:
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§7
1. W przypadku nie wykonania lub nie należytego wykonania umowy przez Wykonawcę Zamawiający
może naliczyć karę umowną w następujących przypadkach i wysokościach:
a. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1 % ceny za każdy dzień
opóźnienia,
b. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 1 % ceny za każdy
dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
c. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości 10 % ceny brutto.
2. O nałożeniu kary umownej, jej wysokości i podstawie jej nałożenia Zamawiający będzie
informował Wykonawcę pisemnie w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego
podstawę nałożenia kary.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych Kodeksu Cywilnego jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kary umownej.
§8
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku niewykonania lub
nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków, a w szczególności w przypadku:
a. opóźnienia trwającego ponad 7 dni,
b. opóźnienia w wymianie wadliwych materiałów trwającej ponad 7 dni.
2. W przypadkach, o których mowa w ust.1 Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni
od daty powzięcia informacji o zaistnieniu zdarzenia będącego podstawą odstąpienia. Wykonawca
ma prawo do wynagrodzenia za materiały dostarczone zgodnie z umową do dnia odstąpienia od
umowy.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno mieć formę pisemną.
§9
Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod
rygorem nieważności takiej zmiany.
§ 10
Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 11
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Integralne części niniejszej umowy stanowi oferta Wykonawcy i Zaproszenie do składania ofert.
§ 12
Umowa niniejsza została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla
każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY

………………………………………

WYKONAWCA

…….…………………………

