
 
 

 

Umowa nr xxx.xxx.2017 

Zawarta w dniu xx.08.2017 r. w Łącku pomiędzy: 

Gminą Łącko, 33-390 Łącko, NIP 734 351 47 42, REGON 491892423 

reprezentowaną przez Pana Jana Dziedzinę - Wójta Gminy Łącko 

przy kontrasygnacie Pani Edyty Marczyk - Skarbnika Gminy Łącko, 

Zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM 

a 

adres,                                  

NIP:xxx,  REGON: xxx reprezentowaną przez xxx 

Zwanym dalej ZLECENIOBIORCĄ 

o następującej treści:  

 

PREAMBUŁA  
 

1. Zamawiający oświadcza, iż realizuje projekt p.n.:  „Wdrażanie programu ochrony 

powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze / 

Implementation of Air Quality Plan for Małopolska Region – Małopolska in a 

healthy atmosphere” LIFE IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 021 

Zamawiający oświadcza, iż przeprowadził rozpoznanie cenowe na wykonanie 

materiałów promocyjnych w ramach  w/w projektu  

2. W ramach rozpoznania cenowego wyłoniono ofertę złożoną przez Zleceniobiorcę.  

 
§1 

 
1. Zamawiający zleca a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania zlecenie polegające na 

wykonaniu : 
 140 egzemplarzy plakatów A3 (70 plakatów - smog albo zdrowie (niebieski), 70 

plakatów -małopolska uchwała antysmogowa) 
 2000 egzemplarzy broszury 160 x 230mm (temat – co zatruwa małopolskie 

powietrze) 
 4500 egzemplarzy ulotek A4 (2300 ulotek smog albo zdrowie (niebieskie), 2200 

ulotek uchwała antysmogowa) 
 1 stand 700 x 1000mm (temat – smog albo zdrowie (niebieski)) 
 2 roll up-y 850 x 2000mm (1 roll up – smog albo zdrowie (niebieski), 1 roll up – 

smog albo zdrowie (zielony))  
2. Ostateczny kształt materiałów przed drukiem musi być zaakceptowany 

przez Zamawiającego. 
 
 

 



 
§2 

 
1. Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się na czas od podpisania umowy  

do dnia 23.08.2017 r.  
2. Zleceniobiorca w ciągu 2 dni od daty zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu  

projekty  materiałów promocyjnych, o których mowa w §1 ust. 1. 
3. Zleceniobiorca zobowiązany jest uwzględnić uwagi Zamawiającego co do zmian 

projektu materiałów promocyjnych. 
 

 
§3 

 
1. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada kwalifikacje i spełnia wymagania do wykonania 

przedmiotu umowy i znane Mu są wszystkie przepisy dotyczące realizacji projektu 
wymienionego w preambule. 

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do należytego i terminowego wykonania przedmiotu 
umowy z uwzględnieniem obowiązującego prawa i uzasadnionego interesu 
Zamawiającego. 

 
§4 

 
Zleceniobiorca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć wykonanie przedmiotu 
umowy innej osobie. 
 

§5 
1. Z tytułu świadczonych usług Zamawiający zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie  

w kwocie xxx zł brutto (słownie:) płatne po wykonaniu  całości zamówienia. 
2. Zapłata nastąpi w ciągu 30 dni na rachunek bankowy wskazany w fakturze, od dnia 

wykonania umowy i od dnia wpływu do Urzędu Gminy Łącko właściwie wystawionej 
faktury. 

3. Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do wystawiania faktury w której Zamawiającego 
oznaczy w  następujący sposób :  Nabywca : Gmina Łącko, 33-390 Łącko 445;  

         NIP. 734-351-47-42;          
         Odbiorca : Urząd Gminy Łącko. 
4. Za datę zapłaty strony przyjmują dzień uznania rachunku Zleceniodawcy. 

 
§6 

 
1. Zleceniobiorca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek 

roszczeń, zobowiązań, szkód, odszkodowań czy wydatków związanych z niniejszą 
Umową. 

2. Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 0,5% wartości umowy brutto 
za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu umowy. 

3. Zleceniobiorcy w razie opóźnienia w zapłacie przysługują odsetki w wysokości odsetek 
ustawowych.  

4. Zleceniobiorca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 15% 
wynagrodzenia umownego brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych 
od Zleceniobiorcy. 

5. Za każdy inny przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez 
Zleceniobiorcę obowiązków określonych w §1 umowy Zleceniobiorca zapłaci karę 
umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto. 



 
6. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, 

przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej 
szkody. 

7. Zleceniobiorca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia 
określonego w §5. 

 
§7 

1. W ramach wynagrodzenia określonego w § 5 niniejszej umowy, Zleceniobiorca przenosi 
na Zamawiającego prawa autorskie majątkowe do przedmiotu umowy z chwilą jego 
przyjęcia przez Zamawiającego  

2. Przeniesienie, o którym mowa w ust. 1 następuje bez ograniczenia co do terytorium, 
czasu i ilości egzemplarzy na następujących polach eksploatacji:  
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie egzemplarzy wszelkimi 

znanymi technikami, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową 

b. publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia i odtworzenia; 
c. prawo obrotu egzemplarzami utworu; wprowadzenia do obrotu przy użyciu Internetu i 

innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, 
informatyczne i bezprzewodowe; 

d. użyczenia, najmu, dzierżawy lub zamiany egzemplarzy utworu, na których przedmiot 
praw autorskich utrwalono; 

e. umieszczania w sieci Internetu; 
f. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i w 

czasie przez siebie wybranym w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów. 
3. Wraz z chwilą przeniesienia praw autorskich do przedmiotowego utworu, Zleceniobiorca 

przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie praw zależnych do 
utworu.  

4. Wraz z chwilą przeniesienia praw autorskich do przedmiotowego utworu, na 
Zamawiającego przechodzi własność egzemplarza utworu. 

5. Wykonawca zobowiązuje się, że przedmiotowy utwór będzie wolny od praw i roszczeń 
osób trzecich. 

6. W przypadku uiszczenia przez Zamawiającego jakiejkolwiek zapłaty na skutek  
skierowania do Zamawiającego roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich do utworu, 
będącego przedmiotem niniejszej umowy, Zleceniobiorca jest zobowiązany do 
wyrównania poniesionej z tego tytuł szkody przez Zamawiającego.  

 
 

§8 

1. Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją niniejszej umowy 
Strony wyznaczają: 

a)   Zamawiający - Katarzyna Szczypka tel.18-41-40-733  e-mail kszczypka@lacko.pl 
b) Zleceniobiorca – xxx 

 
2. Korespondencja między Stronami, w tym w szczególności przesyłanie projektów 

materiałów promocyjnych, zgłaszanie uwag lub akceptacja projektów będzie 
dokonywana w formie email.  

 
 

§9 
 

1. Zmiany niniejszej Umowy nie będą wiążące, o ile nie zostaną dokonane na piśmie oraz 
podpisane przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron. 



 
2. Spory wynikłe w trakcie wykonywania Umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 
3. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 
4. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 

 

 

 

 

 

____________________               ____________________
       

          Zamawiający                Zleceniobiorca 
 

 


