Umowa nr ......./......
zawarta w Legnicy w dniu …………. 2019 roku pomiędzy:
Parafią Rzymskokatolicką pw. Świętej Rodziny, ul. Słubicka 6/8, 59-220 Legnica, NIP 691180-91-17 reprezentowaną przez:
1.
…………………………… – ………......................…,
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
……………………………………………………………………………………………….....
z siedzibą w [………….......……………………], ul. [………………..…............…………],
NIP
[………………………],
REGON
[………………………],
wpisanym
do
[………………………………………],
pod
numerem
[………………………………………],
reprezentowanym przez:
1. …………………………… – ……………………………
2. …………………………… – …………………….………,
zwanym dalej Wykonawcą.

1.

2.
3.
4.

§1
W związku z realizacją projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na
Szkołę Podstawową i Gimnazjum Katolickie przy ul. Szewczenki 1 w Legnicy”,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
2014-2020, Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło,
zwane dalej „Przedmiotem umowy”, polegające na przygotowaniu informacji prasowej
dla mediów.
Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszej
umowy – zapytaniu ofertowym.
Wykonawca oświadcza, że posiada wykwalifikowane osoby niezbędne do wykonania
Przedmiotu umowy.
Wykonawca oświadcza, że informacja prasowa nie będzie naruszać praw własności
intelektualnej osób trzecich, w tym nie będzie naruszać majątkowych i osobistych praw
autorskich, praw własności przemysłowej, dóbr osobistych, dóbr chronionych ustawą
z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a także przepisów obowiązującego
prawa oraz nie będzie zawierać niedozwolonych zapożyczeń lub cytatów z innych
utworów lub przedmiotów własności intelektualnej, ani też nie będzie stanowić
opracowania, przeróbki lub adaptacji cudzego utworu lub innego przedmiotu własności
intelektualnej.
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1.

2.
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5.

Rozporządzanie i korzystanie przez Zamawiającego z informacji oraz praw do niej,
nabytych na podstawie Umowy, nie będzie wymagać uzyskiwania jakichkolwiek
dodatkowych zezwoleń czy zgód od Wykonawcy lub jakiejkolwiek osoby trzeciej oraz
nie będzie naruszać jakichkolwiek praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym
nie będzie naruszać majątkowych i osobistych praw autorskich, praw własności
przemysłowej, dóbr osobistych, dóbr chronionych ustawą z 16.04.1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji a także przepisów obowiązującego prawa.
§2
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wymienionego w § 1 Przedmiotu umowy
z najwyższą starannością, z uwzględnieniem wymogów artystycznych i technicznych
stawianych przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot umowy w całości.
Zamawiający wyznacza do współpracy z Wykonawcą swojego przedstawiciela:
Ks. Bronisława Kryłowskiego, tel. 604-545-696.
§3
Za wykonanie Przedmiotu umowy wraz z udzieleniem wszelkich zgód i upoważnień
wskazanych w § 1 Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie łącznie w kwocie
……………… zł brutto (słownie: ……………...................................................), płatne
w terminie 14 dni od dnia wykonania Przedmiotu umowy, oraz doręczenia
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
Zamawiający zapłaci powyższą kwotę przelewem na wskazany rachunek bankowy
Wykonawcy.
Za dzień wypłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
§4
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia,
o którym mowa w § 3 ust.1 oraz pokryje poniesione przez Zamawiającego
udokumentowane koszty, jeżeli po zawarciu niniejszej umowy odstąpi od jej wykonania
przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności.
W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z jakichkolwiek warunków umowy
określonych w § 1 niniejszej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust.1.
Jeżeli Wykonawca opóźni się z terminem wykonania umowy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1
za każdy dzień opóźnienia.
Zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli Wykonawca opóźni się z terminem jej
wykonania, a opóźnienie jest dłuższe nić 5 dni. W takim przypadku Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia o którym mowa
w § 3 ust.1.
Kara umowna, o której mowa w § 4 zostanie potrącona z przysługującego Wykonawcy
wynagrodzenia.
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6.

Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość
zastrzeżonej w ust. 1-5 kary umownej.

§5
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
§6
Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie
sądu powszechnego w Legnicy.
§7
Umowa niniejsza została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy.
§8
Załączniki dołączone do Umowy stanowią jej integralną część i jednocześnie stanowią
zobowiązanie Wykonawcy.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Załączniki:
1 Oferta Wykonawcy
2. Zapytanie ofertowe

Strona 3 z 3

