U!VIOWAnrlOS.605.1.
zawarta wdniu 1 pazdziernika 2019r. pomi^dzy:

U' U ^ G i S f i l N Y B R U D Z E W ^
»u ikt Obs^ugl Interesanta
Wfttyneto dnia.
j

?kt 2019

Gminq Brudzew, ul. Turkowska 29, 62-720 Brudzew, NIP: 6681923110, R E G 0 N v 3 10194
reprezentowanq przez:
1^'
Cezarego Krasowskiego - Wojta Gminy Brudzew
^
^
nr PBJ.
Wiolett^ Gadomskq - Skarbnika Gminy Brudzew,
L zat.
zwan^ w dalszej tresci umowy „Zamawiajqcym"
a
Jolant^ Maciejewsk^ prowadzqca dzialalnosc pn. Agertcja Reklamowa Drukarnia „ARA" s.c. z siedzib^
ul. Szarych Szeregow 7a, 62-500 Konin,
i Paulinq Nowak prowadzqc^ dztaialnosc pn. Agencja Reklamowa Drukarnia „ARA" s,c. z siedzibq
ul. Szarych Szeregow 7a, 62-500 Konin,
dzialaj^cymi wspolnie na podstawie umowy spoiki cywilnej, NIP 665 000 37 9 1 , R E G O N 310501469
zwanymi w dalszej tresci umowy „Wykonawc^" - reprezentowanymi przez Jolant^ Maciejewskq

m

0 nast^pujqcej tresci:
§1
1. Wykonawca zobowiqzuje s i ^ w ramach niniejszej Umowy do wykonania na rzecz Zamawiaj^cego
zadania polegaj^cego na wykonaniu Kalendarza edukacyjnego na rok 2020 (projekt + druk) w tlosci
1600szt. w ramach realizacji przedsi^wziecia pn. „Odpowiedzialni z a srodowisko - stworzenie nowych
zrodel upowszechniania wiedzy z zakresu gospodarki odpadami w Gminie Brudzew", dofinansowanego
z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
2. Kalendarz powinien zawierac:
a) 12 sir. + oMadka , format A4
b) papier: kreda polysk min. 170g
c) druk dwustronny, mocowanie - spirala z zawieszkq
d) opakowanie foliowe
3. Wykonawca zobowi^zuje s i ^ do prawidlowego
z zapisami §1 niniejszej umowy.

i rzetelnego wykonania przedmiotu umowy

zgodnie

§2
1. Termin realizacji zadania opisanego w § 1 umowy okresia s i ^ do dnia 8 listopada 2019r.
2. Ostateczny projekt kalendarza zawieraj^cy grafik^ obrazuj^c^ krajobraz gminy Brudzew, kalendarium
z harmonogramem odbioru odpadow oraz zasady segregacji odpadow nalezy przedlozyc do akceptacji
Zamawiaj^cego najpozniej do dnia 31 pazdziernika 2019r.
§3
1. Zamawiaj^cy zaplaci Wykonawcy z a wykonanie zadania wymienionego w §1 umowy iqczn^ kwot^
8191,80 zl brutto (osiem tysi^cy sto dziewiecdziesi^t jeden zioty 80/100 z\.
2. Podstawq zaplaty wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 b^dzie faktura wystawiona przez Wykonawcy po
zrealizowaniu calosci zadania okreslonego w §1 umowy.
3. Wynagrodzenie b^dzie platne na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie 14 dni od dnia
przedlozenia faktury.
4. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwiqzane z realizacji zamowienia.
5. Faktury nalezy wystawic na nast^puj^ce dane Zamawiaj^cego:
Gmina Brudzew
ul, Turkowska 29
62-720 Brudzew
NIP: 668 192 31 10
§4
Strony zobowi^zuj^ s i ^ do wspolpracy 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
dotyczacych Zamawiaj^cego.
2. Zachowanie w tajemnicy nie wyl^cza jednak mozliwosci ujawnienia takich informacji pracownikom
1 doradcom Wykonawcy, jednak wymaga to uprzednio poinformowania tych osob o poufnym charakterze
przekazywanych informacji i zobowi^zaniu ich do zachowania poufnosci.

3. Powyzsze zobowiqzania nie naruszajq ujawnienia informacji:
a) dost^pnych publicznie;
b) uzyskanych niezaleznie z innych zrodei;
c) CO do ktorych Wykonawca uzyskai pisemn^ zgod^ od Zamawiaj^cego na ich ujawnienia;
d) ktorych ujawnienia moze bye wymagane na podstawie przepisow prawa.
§6
1. Wykonawca, stosownie do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994r.,
zobowi^zuje s i ^ do przeniesienia na rzecz Zamawiaj^cego catosci autorskich praw maj^tkowych do pracy
powstalej zgodnie z § 1 Umowy, obejmujacych prawo do korzystania i rozporzqdzania prac^ na wszystkich
polach eksploatacji znanych w dniu zawarcia niniejszej Umowy, a w szczegolnosci do:
a)
korzystania z pracy na wlasny uzytek,
b)
wielokrotnego publikowania pracy,
c)
rozpowszechniania,
d)
wielokrotnego udost^pniania i przekazywania osobom trzecim,
e)
wielokrotnego wprowadzania do pami^ci komputera,
f)
wprowadzania do obrotu.
2. Zamawiaj^cy nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw maj^tkowych na rzecz os6b trzecich.
3. Zamawiaj^cy nabywa rowniez prawo do korzystania i rozporz^dzania zaieznym prawem autorskim
w zakresie wymienionym w ust. 1. niniejszego paragrafu.
4. Zaplata wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1. Umowy, wyczerpuje w catosci roszczenia
Wykonawcy z tytulu przeniesienia na rzecz Zamawiaj^cego autorskich praw majqtkowych do przedmiotu
Umowy.
5. Postanowienia niniejszego paragrafu w niczym nie naruszajq autorskich praw osobistych.
§7
1. DIa wykonania umowy, Wykonawca zapewni personel posiadajqcy odpowiednie kwalifikacje.
2. Do wykonywania biezqcego nadzoru realizacji pracy, konsultacji i uzgodnieh merytorycznych, Strony
ustanawiaja:
a) w imieniu Zamawiajacego:
Dominika Kaszyhska-Fisiak , telefon 63 279 83 43, e-mail d.kaszynska@brudzew.pl
b) w imieniu Wykonawcy:
Jolanta Maciejewska, telefon 608 437 309, e-mail: biuro@ara.konin.pl
§8
1.Strony zastrzegaj^ prawo naliczania kar umownych z a nieterminowe lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy.
2.Wykonawca zaplaci Zamawiaj^cemu kar^ umownq z a :
a) zwfok^ w wykonaniu przedmiotu zamowienia w wysoko^ci 5 % wynagrodzenia umownego z a kazdy dzieh
zwioki,
b) za odstapienie od umowy z przyczyn lez^cych po stronie Wykonawcy w wysokoSci 25%wynagrodzenia
okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy.
§9
Wszelkie zmiany umowy wymagaj^ formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
§10
Wkwestiach nieuregulowanych niniejszq umowq zastosowanie maj^ przepisy Kodeksu cywilnego.
§11
1. Umow^ sporz^dzono w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach, dwa dia Zamawiajqcego oraz jeden dia
Wykonawcy.
2. W sporach wyniklych na tie realizacji niniejszej umowy wlasciwa b^dzie jurysdykcja s^dow wg siedziby
Wykonawcy
§12
Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania przez obie strony.
Jolanta Macieiewska
ZamawJajqcy
. ^ Wykonawca :
iry Krasowski

^ . . . i N A BRUDZEW
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