
   

WZÓR

Załącznik Nr 2

U M O W A  Nr

zawarta w dniu ................................... pomiędzy:

Gminą i Miastem Czerwionka – Leszczyny, ul. Parkowa 9,  44-230 Czerwionka-Leszczyny, 
będącą płatnikiem podatku VAT, nr NIP 642-000-97-26, którą reprezentuje:

1. ...............................................................................

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

a
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

będący płatnikiem podatku VAT, nr 
NIP ..................................................................................

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

§ 1

 
1. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania dotyczącego wyboru najkorzystniejszej oferty 

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

Zaprojektowanie i wykonanie 1000 egz. składanych map Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny z zaznaczeniem i opisaniem w dwóch wersjach językowych 11 terenów 

inwestycyjnych
w ramach projektu Kampanii promocyjnej „Czerwionka-Leszczyny. Złoża sukcesu.” 

w zakresie zgodnym z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
oraz złożoną ofertą.

2. Na przedmiot umowy określony w ust. 1 składa się:
Zaprojektowanie i wykonanie 1000 egz. składanych map Gminy i Miasta Czerwionka-



Leszczyny  z  zaznaczeniem  i  opisaniem  w  dwóch  wersjach  językowych  (polskiej

i  angielskiej)  11  terenów  inwestycyjnych  w  ramach  projektu  Kampanii  promocyjnej 

„Czerwionka-Leszczyny. Złoża sukcesu”.

Każda mapa zawierać powinna:

a) I  strona:  mapa  główna  w  skali  1:  20 000  z  zaznaczonymi  11  terenami 

inwestycyjnymi, legenda,

b) II strona: okładki, opisy 11 terenów inwestycyjnych w dwóch wersjach językowych, 

dokumentacja  fotograficzna,  informacje  dotyczące  instytucji  mających  wpływ  na 

rozpoczęcie procesu inwestycyjnego,

c) na  okładce  głównej  obowiązujący  zestaw  znaków  graficznych:  Narodowych 

Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 (NSS), Województwa Śląskiego oraz 

Unii  Europejskiej  oraz  opis  w  postaci  „Projekt  współfinansowany  przez  Unię 

Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 

2007-2013”,

d) logo  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  wraz  z  hasłem  reklamowym 

„Czerwionka-Leszczyny. Złoża sukcesu”.

Format mapy po złożeniu (ok. 230 x 120 mm), kolory CMYK, papier: kreda 100g/m2.

3. Zamawiający w dniu podpisania umowy przekaże:

a) informacje  opisowe  na  temat  11  terenów  inwestycyjnych  w  dwóch  wersjach 

językowych,

b) obowiązujący  zestaw  znaków  graficznych:  Narodowych  Strategicznych  Ram 

Odniesienia 2007-2013 (NSS), Województwa Śląskiego oraz Unii Europejskiej oraz 

opis  w  postaci  „Projekt  współfinansowany  przez  Unię  Europejską

z  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  w  ramach  RPO  WSL 2007-

2013”,

c) logo  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  wraz  z  hasłem  reklamowym 

„Czerwionka-Leszczyny. Złoża sukcesu”,

d) zdjęcia terenów inwestycyjnych,

e) informacje  dotyczące  instytucji  mających  wpływ  na  rozpoczęcie  procesu 

inwestycyjnego.

Ponadto Zamawiający wskaże na planie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny lokalizacje 

poszczególnych terenów inwestycyjnych.



§ 2

Strony ustalają następujące terminy realizacji opisanego w § 1 zadania:
a) rozpoczęcie: 20 czerwca 2011 r.
b) zakończenie: 10 września 2011 r.     

§ 3

1. Wykonawca  w  ramach  otrzymanego  wynagrodzenia  zobowiązany  jest  do 

przygotowania projektu mapy i przedstawienia go Zamawiającemu do akceptacji.

2. Zamawiający w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania projektu zobowiązany jest do 

przedstawienia Wykonawcy ewentualnych uwag i korekt.

3. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wprowadzenia  w  projekcie  wszelkich  zmian, 

o których mowa w ust. 2 zgłoszonych przez Zamawiającego.

4. Po  uzyskaniu  pisemnej  akceptacji  przez  Zamawiającego,  Wykonawca  może 

przystąpić do drukowania mapy.

5. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu ostatecznego projektu 

mapy w formie elektronicznej  i  wyraża zgodę na wykorzystanie go w formie planu 

wielkoformatowego typu „roll up” – format 150 cm x 200 cm.

§ 4

1. Strony  ustalają  wynagrodzenie  w  formie  ryczałtowej  w  wysokości 

………………………….  netto  +  VAT  =  ……………………………  brutto  (słownie 

…………………………………………..)

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z 

tytułu wykonania Umowy, w tym roszczenia z tytułu przeniesienia na Zamawiającego 

majątkowych  praw autorskich  do  wszystkich  mogących  stanowić  przedmiot  prawa 

autorskiego wyników prac powstałych w związku z wykonaniem Umowy.

§ 5

1. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi jednorazowo po 

jego zakończeniu i odbiorze przez Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru.  

2. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem przez Zamawiającego w terminie do 30 dni 
od daty zakończenia zadania i dostarczenia faktury Zamawiającemu.

3. Podstawę  wystawienia  faktury  stanowić  będzie  protokół  odbioru  przedmiotu 



zamówienia podpisany przez Wykonawcę i osobę reprezentującą Zamawiającego.

4. Fakturę należy wystawić na:  Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, 

44-230 Czerwionka-Leszczyny, NIP 642- 000- 97- 26.

§ 6
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4, za każdy dzień zwłoki w 

wykonaniu przedmiotu zamówienia, począwszy od upływu terminu jego realizacji.

b) za  odstąpienie  przez  Zamawiającego  lub  Wykonawcę  od  umowy,  na  skutek 

okoliczności,  za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 20% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 4 umowy,

c) za nie wykonanie umowy na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 
Wykonawca w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w k.c., jeżeli wielkość szkody 
przewyższy wysokość zastrzeżonej kary umownej określonej w ust. 1.      

§ 7
1. Do wzajemnego współdziałania przy wykonaniu umowy strony 

wyznaczają:
• Krystynę Jasiczek i Katarzynę Strzelczyk  - ze strony Zamawiającego,

• ............................................   - reprezentującego Wykonawcę.
2. Miejscem odbioru przedmiotu umowy jest Wydział Rozwoju Gminy i Miasta, 

ul. Dr Rostka 7, Czerwionka-Leszczyny, II piętro.
3. Koszt transportu przedmiotu umowy do Zamawiającego ponosi Wykonawca.

§ 8
Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą być dokonane w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą  umową zastosowanie mają przepisy kodeksu 

cywilnego.

§ 10

Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd Powszechny właściwy dla 
Zamawiającego.



§ 11

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 
1 egz. dla Wykonawcy i 3 egz. dla Zamawiającego.

             Wykonawca:                                                Zamawiający:


	U M O W A  Nr

