
UMOWA nr IOS.605.1.2019 

zawarta w dniu 7 pazdziernika 2019r. pomi^dzy: 

Gmin^ Brudzew, ul. Turkowska 29, 62-720 Brudzew, NIP: 6681923110, R E G O N : 311019409 
reprezentowan^ przez: 
Cezarego Krasowskiego - Wojta Gminy Brudzew 
Wiolett^ Gadomskq - Skarbnika Gminy Brudzew, 
zwan^ w dalszej tresci umowy ..Zamawiaj^cym" 
a 
Dariuszem Fret prowadzqcym dziatalnoSc gospodarczq pn. C E N T E R T R O N I K . C O M z siedzib^ 
ul. Kolska Szosa 11, 62-700 Turek, NIP 668 167 86 62, R E G O N 300374493 
zwanym w dalszej tresci umowy „Wykonawc^" 

0 nast^pujqcej treSci: 

1. Wykonawca zobowi^zuje s i ^ w ramach niniejszej Umowy do wykonania na rzecz Zamawiaj^cego 
zadania polegaj^cego na przygotowaniu strony internetowej wraz z systemem do zarz^dzania tresci^ pn. 
Drugie zyc ie odpadow w ramacin realizacji przedsi^wzi^cia pn. „Odpowied2ialni za srodowisko -
stworzenie nowych zrodel upowszechniania wiedzy z zakresu gospodarki odpadami w Gminie Brudzew", 
dofinansowanego z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony ^rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

2. Zamowienie obejmuje stworzenie przejrzystej strony internetowej o tematyce odpadowej, poswi^conej 
bezplatnemu umieszczaniu ogtoszeh dotyczqcych rzeczy zb^dnych (niepotrzebnych) typu sprz^t agd, rtv, 
meble itp. - aktywny modut ogloszeh. Zam6wienie obejmuje zakup domeny dedykowanej oraz prace 
programistyczne. 
3. Wykonawca zobo'Jv:iazuje sie do prawidtowego i rzetelnego wykonania przedmiotu umowy zgodnie 
2 zapisami §1 niniejszej umowy. 

§ 2 
Termin realizacji zadania opisanego w § 1 ust. 2 pkt. a umowy okre^la s i? do dnia 8 listopada 2019r. 

§ 3 
1. Zamawiaj^cy zaptaci Wykonawcy za wykonanie zadania wymienionego w §1 umowy l^czn^ kwot? 
4 858,50 zl brutto (cztery tysi^ce osiemset pi?6dziesi^t osiem zbty 50/100 z\. 

2. Podstaw^ zaplaty wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 b^dzie faktura wystawiona przez Wykonawcy po 
zrealizowaniu calosci zadania okreslonego w §1 umowy, 
3. Wynagrodzenie bedzie platne na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie 14 dni od dnia 
przedbzenia faktury. 
4. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwiqzane z real izacj i zamowienia. 
5. Faktur? nalezy wystawi6 na nast^pujqce dane Zamawiajqcego: 
Gmina Brudzew 
ul. Turkowska 29 
62-720 Brudzew 
NIP: 668 192 31 10 

§ 4 
Strony zobowi^zuj^ s\q do wspo+pracy w zakresie, w jakim jest to niezb^dne do wykonania przedmiotu 
umowy. 

•• 1. Wykonawca zobowi^zuje s i? do bezterminowego zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 
dotycz^cych 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 naruszaja ujawnienia informacji: 
a) dost?pnych publicznie; 



b) uzyskanych niezaleznie z innych zrodet; 
c) CO do kt6rych Wykonawca uzyskat 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., 
zobowiqzuje s i? do przeniesienia na rzecz Zamawiaj^cego cato6ci autorskich praw maj^tkowych do pracy 
powstalej zgodnie z § 1 Umowy, obejmujqcych 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 u2ytek, 
b) wieiokrotnego pubiikowania pracy, 
c) rozpowszechniania, 
d) wieiokrotnego udost?pniania i przekazywania osobom trzecim, 
e) wieiokrotnego wprowadzania do pami?ci komputera, 
f) wprowadzania do obrotu. 
2. Zamawiajqcy nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw maj^tkowych na rzecz osob trzecich. 
3. Zamawiajqcy nabywa r6wniez prawo do korzystania i rozporzqdzania zaleznym prawem autorskim 
w zakresie wymienionym w ust 1. niniejszego paragrafu. 
4. Zapfata wynagrodzenia, o kt6rym mowa w § 3 ust. 1. Umowy, wyczerpuje w cabsc i roszczenia 
Wykonawcy z tytufu przeniesienia na rzecz Zamawiaj^cego autorskich praw maj^tkowych do przedmiotu 
Umowy. 
5. Postanowienia niniejszego paragrafu w niczym nie naruszaja autorskich praw osobistych. 

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

Dariusz Fret, tetefon 63 2220 55 55, email; df com@interia.Dl 

§ 8 _ 
1.Strony zastrzegajq p rawo ja l i c za r i i a kar umownych za—r-rteterminowe lub nienalezyte wykonanie 
przedmiotu urtiowy. 
2.Wykonawca zaptaci Zamawiaj^cemu kar? umown^ za: 
a) zwiok? w wykonaniu przedmiotu zam6wienia w wysokoSci 5 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzieh 
zwtoki, 
b) za odst^pienie od umowy z przyczyn lezqcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 25%wynagrodzenia 
okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy. 

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

§ 1 0 
W kwestiach nieuregulowanych niniejsz^ umow^ zastosowanie maj^ przepisy Kodeksu cywiinego. 

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

§ 1 2 
Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania przez obie strony. 
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62-720 Brudzew. ul. Tutkovvska 29 
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