
GMINA BRUbZEW W 

UMOWA nr 10^.605.1,2019 

zawarta w dniu 22 sterpnia 2019r. pomi^dzy: 

Gmin^ Brudzew, ul. Turkowska 29, 62-720 Brudzew. NIP: 6681923110, REGON: 311019409 
reprezentowan^ przez: 
Cezarego Krasowskiego - W6jta Gminy Brudzew 
Wiolett^ Gadomskq- Skarbnika Gminy Brudzew, 
zwan^ w dalszej tresci umowy „Zamawiaj^cym" 
a 
Adamem Sobaniec prowadz^cym dzialalno§6 gospodarcz^ pn. Adam Sobaniec Stand-up z siedzib^ 
ul. Stowackiego 172/3, 97-300 Piotrk6w Trybunalski, NIP 7712903819, REGON 381939213 
zwanym w dalszej tresci umowy „Wykonawc^" 

0 nast^pujqcej tresci: 
§ 1 

1. Wykonawca zobowi^zuje si^ w ramach niniejszej Umowy do wykonania na rzecz Zamawiaj^cego 
zadania polegajacego na produkcji filmu Stand - up pn. Smieci pot zartem p6t serio w ramach realizacji 
przedsi^wzi^cia pn. „Odpowiedzialni za Srodowlsko - stworzenie nowych zr6del upowszechniania wiedzy 
z zakresu gospodarki odpadami w Gmlnie Brudzew", dofinansowanego z Wojew6dzkiego Funduszu 
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

2. Stand - up Smieci p6l zartem p6t serio powinien obejmowa6: 
a) Nagranie (do 10 min.) monoiogu o tematyce odpadowej w formie audio-video zapisane na 
elektronicznym no6niku danych, w jako^ci minimum full HD (1920x1080), 
b) Premierowy wyst^p Wykonawcy w gminie Brudzew. 

3. Wykonawca zobowiqzuje s i^ do prawidtowego i rzetelnego wykonania przedmiotu umowy zgodnie 
z zapisami §1 niniejszej umowy. 

§ 2 
1. Termin realizacji zadania opisanego w § 1 ust. 2 pkt. a umowy okreSla s i^ do dnia 30 wrzeSnia 2019r. 
2. Premierowy wyst^p 6mieci p6i Partem p6t serio nast^pi 21 wrzeSnia 2019r. w Bibliotece Publicznej 
w Brudzewie, ul. Powst. Wlkp. 35, o godz. 18.00. 

§3 
1. Zamawiajqcy zapiaci Wykonawcy za wykonanie zadania wymienionego w §1 umowy l^cznq kwot^ 
7 000 zl brutto (siedem tysi^cy zioty 00/100 z\. 

2. Podstaw^ zaptaty wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 b^dzie faktura wystawiona przez Wykonawcy po 
zrealizowaniu caioSci zadania okreSlonego w §1 umowy. 
3. Wynagrodzenie b^dzie platne na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie 14 dni od dnia 
przediozenia faktury. 
4. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwi^zane z realizacji zam6wienia. 
5. Faktury nalezy wystawid na nast^pujqce dane Zamawiaj^cego; 
Gmina Brudzew 
ul. Turkowska 29 
62-720 Brudzew 
NIP; 668 192 31 10 

§ 4 
Strony zobowi^zuj^ s i^ do wsp6ipracy w zakresie, w jakim jest to niezb^dne do wykonania przedmiotu 
umowy. 

§5 
1. Wykonawca zobowiqzuje s i^ do bezterminowego zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 
dotyczqcych Zamawiajqcego. 
2. Zachowanie w tajemnicy nie wyt^cza jednak mo2liwo§ci ujawnlenia takich informacji pracownikom 
1 doradcom Wykonawcy, jednak wymaga to uprzednio poinformowania tych os6b o poufnym charakterze 
przekazywanych informacji i zobowi^zaniu ich do zachowania poufno^ci. 
3. Powyzsze zobowi^zanla nie naruszajq ujawnienia informacji: 
a) dost^pnych publicznie; 
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b) uzyskanych niezale^nie z innych ±r66e\; 
c) CO do kt6rych Wykonawca uzyskal pisemnq zgod^ od Zamawiaj^cego na ich ujawnienia; 
d) kt6rych ujawnienia mote by6 wymagane na podstawie przepls6w prawa. 

§6 
1. Wykonawca, stosownie do ustawy o prawie autorskim 1 prawach pokrewnych z 4 lutego 1994r., 
zobowi^zuje si^ do przeniesienia na rzecz Zamawiajqcego catoSci autorskich praw majatkowych do pracy 
powstatej zgodnie z § 1 Umowy, obejmuj^cych prawo do korzystania i rozporz^dzania prac^ na wszystkich 
polach eksploatacji znanych w dniu zawarcia niniejszej Umowy, a w szczeg6lnoSci do: 
a) korzystania z pracy na wlasny uiytek, 
b) wielokrotnego publikowania pracy, 
c) rozpowszechniania, 
d) wielokrotnego udost^pnlania i przekazywania osobom trzecim, 
e) wielokrotnego wprowadzania do pami^ci komputera, 
f) wprowadzania do obrotu. 
2. Zamawiaj^cy nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majatkowych na rzecz os6b trzecich. 
3. Zamawiaj^cy nabywa rdwniez prawo do korzystania i rozporz^dzania zaieinym prawem autorskim 
w zakresie wymienionym w ust. 1. niniejszego paragrafu. 
4. Zaptata wynagrodzenia, o kt6rym mowa w § 3 ust. 1. Umowy, wyczerpuje w catoSci roszczenia 
Wykonawcy z tytuiu przeniesienia na rzecz Zamawiajqcego autorskich praw majatkowych do przedmiotu 
Umowy. 
5. Postanowienia niniejszego paragrafu w niczym nie naruszaj^ autorskich praw osobistych. 

§ 7 
1. DIa wykonania umowy, Wykonawca zapewni personel posiadaj^cy odpowiednie kwalifikacje. 
2. Do wykonywania biez^cego nadzoru realizacji pracy, konsultacji i uzgodnieri merytorycznych, Strony 
ustanawtaj^: 
a) w imieniu Zamawiaj^cego: 
Dominika Kaszyhska-Fisiak , telefon 63 279 83 43, e-mail d.kaszynska@brudzew.pl 
b) w imieniu Wykonawcy: 

Adam Sobaniec, tel. 510 644 648, e-mail: adamsobaniec92@gmail.com 

§8 
_1^Strpny_ zaRtrz_egaj^ 4)rawo naliczania kar- uffK)wnyeT-i za nieterminowe lut)" nienale2yte~ wykon'a^me" 
przedmiotu umowy. 
2.Wykonawca zapfaci Zamawiaj^cemu kar^ umown^ za: 
a) zwlok^ w wykonaniu przedmiotu zam6wlenia w wysoko6ci 5 % wynagrodzenia umownego za kaidy dzieh 
zwtoki, 
b) za odst^pienie od umowy z przyczyn lei^cych po stronie Wykonawcy w wysokoSci 25%wynagrodzenia 
okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy. 

§9 
Wszelkie zmiany umowy wymagaj^ formy pisemnej pod rygorem niewatnoSci. 

§ 1 0 
Wkwestiach nieuregulowanych nlniejsz^ umowq zastosowanie majq przepisy Kodeksu cywilnego. 

§11 
1. Umow^ sporz^dzono w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach, dwa dia Zamawiaj^cego oraz jeden dia 
Wykonawcy. 
2. W sporach wyniktych na tie realizacji niniejszej umowy wta6ciwa b^dzie jurysdykcja sqd6w wg siedziby 
Wykonawcy 

§ 1 2 
Umowa wchodzi w ^ycie z dniem jej podpisania przez obie strony. 

Zamawi i3KARBNlW GMINY 

J . 

©rudzew ^ 

Wykonawca : 

^̂ v'•• lUrzqd Gminy Brudzew ul. Turkowska 29, 62-720 Brudzew : ^ 
-•^.^ tel. +48 63 279 83 47, fax. +48 63 289 20 49 

Gmina Brudzew: NIP: 668-192-31-10. REGON: 31101 
www.brudzew.pl, www.bip.brudzew. 

si 
e-maH: ug@brudzew.pl 
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