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Umowa Nr OiFE. ________ 

 

zawarta w Opocznie w dniu ______________ 2013 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 

_________________________________________________________________________ 

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 
Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie na usługę polegającą na  

założeniu i opracowaniu podstrony WWW dotyczącej walorów turystycznych obszarów wiejskich 

gminy Opoczno na stronie www.opoczno.pl.  

Na wykonanie zamówienia składają się: 

a. przygotowanie projektu podstrony internetowej obejmującego następujące 

funkcjonalności w systemie CMS, 

 schemat strony, uwzględniający specyfikę prezentowanej tematyki, tj. 

podział materiału do umieszczenia na podstronie na 12 miejscowości, 

koniecznośd przyporządkowania do każdej z 12 miejscowości materiału 

tekstowego, galerii zdjęciowej oraz mapy miejscowości. 

 przejrzystą strukturę nawigacji, 

 oprawę graficzną, w tym oznakowanie strony zgodnie z Księgą wizualizacji 

znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, 

 podstrona w polskiej wersji językowej, 

 w cenie należy uwzględnid zamieszczenie pierwszego zestawu  materiałów, 

 dodawanie/edycja musi uwzględniad fakt, że użytkownicy będą kopiowad 

treśd z edytorów tekstu typu Word, zamieszczad materiały w plikach w 

formacie: *.pdf, *.jpg, *.doc, *.ppt, *.tiff, *.gif. 

b. stała współpraca wykonawcy z zamawiającym - wykonawca jest obowiązany 

opracowywad projekt graficzny i funkcjonalny podstrony w porozumieniu z 

zamawiającym i uzyskad ostateczną akceptację koncepcji funkcjonalno-graficznej 

podstrony, 

c. testowanie i weryfikacja poprawności działania podstrony internetowej, 

d. dokumentacja tworzenia struktury podstrony, 

e. materiały tekstowe, fotograficzne oraz kartograficzne niezbędne do wykonania 

niniejszego zlecenia dostarcza Zamawiający. 

http://www.opoczno.pl/
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Wykonawca zobowiązuje się wykonad zamówienie, o którym mowa w § 2 w terminie do 30 

grudnia 2013 r. 

§ 3 

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:  Sylwia Olędzka, e-mail:  sylwia.oledzka@um.opoczno.pl 
 

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

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

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

 
§ 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 7 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. 

 
§ 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,  
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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:  


