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projekt umowy 

Umowa Nr OiFE._______ 

 

zawarta w Opocznie w dniu  …………………… r.  pomiędzy 

Gminą Opoczno, 26-300 Opoczno, ul. Staromiejska 6, NIP 768-171-75-75, REGON 

5906048379, reprezentowaną przez Jana Wieruszewskiego, Burmistrza Opoczna, 

zwaną dalej Zamawiającym, 

a 

firmą  

…………………………………………………………………………………………………………………………………., 

reprezentowaną przez ……………………………………... 

zwaną dalej Wykonawcą. 

 

§ 1 

Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówieo publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, ze zm.), na podstawie art. 4 pkt 8 
przywołanej ustawy. 

§ 2 
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie na usługę 

polegającą na opracowaniu projektu graficznego, składzie i przygotowaniu do druku oraz 
wykonaniu druku wydawnictwa będącego przewodnikiem po trasie turystycznej na terenie 
gminy Opoczno. 

2. Materiały tekstowe, fotograficzne oraz kartograficzne niezbędne do wykonania niniejszego 
zlecenia dostarcza Zamawiający. 

3. Zakres usługi obejmuje opracowanie koncepcji graficznej wydawnictwa na podstawie 
dostarczonych materiałów, projekt graficzny każdej ze stron wydawnictwa, skład łamanie 
tekstu i materiałów graficznych, przygotowanie w odpowiednim formacie do wydruku. 

4. Planowana objętośd wydawnictwa: 32 strony wewnętrzne, 4 strony okładkowe, rozkładana 
mapa (rozmiar ok. 30 x 34 cm); format przewodnika B5 +/- 3 cm. 

5. Projekty wydawnictwa wykonawca jest obowiązany opracowywad w porozumieniu z 
zamawiającym. 

6. Przed dokonaniem wydruku Wykonawca jest zobowiązany uzyskad w formie pisemnej 
akceptację Zamawiającego dla ostatecznego projektu wydawnictwa. 

7. Projekty wykonawca dostarczy zamawiającemu na płycie CD lub DVD w formacie cdr. oraz  
PDF. 

8. Parametry techniczne druku: 

 32 strony wewnętrzne; 

 4 strony okładkowe; 

 rozkładana mapa (rozmiar ok. 30 x 34 cm);                                                                                

 kolor 4 +4;                                                                                            

 format przewodnika B5 +/- 3 cm;                                                         

 materiał: strony wewnętrzne: kreda lakierowana 200 g;  

 okładka: kreda lakierowana podwójnie minimum 350 g;                                                                                                 

 oprawa: spirala;                                                                                    

 nakład: 1000 egzemplarzy. 
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§ 3 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonad zamówienie, o którym mowa w § 2 w terminie do 20 

grudnia 2013 r. 
2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zobowiązania Wykonawcy wobec 

osób trzecich wynikające z tytułu naruszeo praw autorskich i praw pokrewnych. 
 

§ 4 
Zadanie realizowane jest w ramach projektu "Poznaj opoczyoskie" - promocja walorów 
turystycznych obszarów wiejskich poprzez wydawnictwo będące przewodnikiem po trasie 
turystycznej na terenie gminy Opoczno oraz prowadzenie podstrony internetowej, 
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007 - 2013. 

§ 5 
1. Zamawiający i Wykonawca będą porozumiewali się za pomocą poczty elektronicznej.  
2. Przedstawicielem Wykonawcy do kontaktów z Zamawiajacym w zakresie realizacji niniejszej 

umowy jest:  ……………………………, e-mail:  …………………………………… 
3. Przedstawicielem Zamawiajacego do kontaktów z Wykonawcą w zakresie realizacji 

niniejszej umowy jest:  ……………………………., e-mail:  …………………………………… 
 

§ 6 
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy z zachowaniem profesjonalnego charakteru 

świadczonych usług. 
2. Wykonanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym 

przez Zamawiającego i Wykonawcę, potwierdzającym prawidłowośd, kompletnośd i termin 
wykonania usługi. 

3. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 7 dni od daty dostarczenia do siedziby 
Zamawiającego. 

4. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyd przedmiot umowy w godzinach pracy Urzędu 
Miejskiego w Opocznie, do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego.  

 
§ 7 

1. Cena za wykonanie zamówienia, o którym mowa w § 2, wynosi ………………… zł netto + VAT 
… % (tj. ……………… zł) czyli łącznie brutto …………………… zł (słownie: 
………………………………….zł), zgodnie ze złożonym przez Wykonawcę formularzem 
ofertowym. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialnośd 
Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem 
przedmiotu zamówienia. 

§ 8 
1. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na wskazany przez Wykonawcę na fakturze 

rachunek bankowy, w ciągu 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo 
wystawionej faktury VAT. 

2. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół, o którym mowa w § 6 ust. 2. 
3. Datą zapłaty faktury będzie data obciążenia konta Zamawiającego. 
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§ 9 

1. Zamawiający zastrzega zastosowanie kary umownej, na wypadek niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,1 % wartości 

wynagrodzenia brutto ustalonego w § 7 pkt 1 umowy za każdy dzieo opóźnienia,  
b) za opóźnienie w usunięciu wad – 0,1 % wartości wynagrodzenia brutto ustalonego w § 7 

pkt 1 umowy za każdy dzieo opóźnienia liczony od upływu terminu usunięcia wad,  
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialnośd ponosi Wykonawca w 

wysokości 5 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 7 pkt 1 umowy, 
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn, za 

które odpowiedzialnośd ponosi Zamawiający w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia 
ustalonego w § 7 pkt 1 umowy, 

4. Zamawiający może dochodzid odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne 
na zasadach ogólnych.  

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy bez dodatkowego wezwania do zapłaty.  

 
§ 10 

1. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpid wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności.  

2. Spory wnikające z niniejszej umowy rozstrzygad będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby 
Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                      WYKONAWCA: 

 

 


