Umowa Nr  / 

zawarta w Piławie Górnej, w dniu …… grudnia 2015 roku

pomiędzy Gminą Piława Górna, ul. Piastowska 69, 58-240 Piława Górna, NIP:882-10-08-231, zwaną w dalszej części Zleceniodawcą, reprezentowaną przez:
Burmistrza Piławy Górnej, Panią Zuzannę Bielawską, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy

a
…………………………………………………………………………….., 
zwanym dalej Zleceniobiorcą

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907ze zm.)

§1
Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do realizacji usługę polegającą na wykonaniu metalowych breloków żywicowanych Piławy Górnej typu „Moja Mała Ojczyzna” w ilości 500 sztuk wraz z pakowaniem jednostkowym w pudełka na breloki i dostawą całego nakładu do siedziby Zleceniodawcy wg wzoru stanowiącego załącznik do umowy (reedycja istniejącego wzoru).
§2
1.	Zleceniobiorca zobowiązuje się zrealizować zadanie do 23 grudnia 2015 roku.
2.	Zleceniobiorca przed realizacją zadania zobowiązuje się dostarczyć do akceptacji egzemplarz próbny stanowiący projekt.
3.	Realizacja zadania nastąpi po akceptacji egzemplarza próbnego dostarczonego przez Zleceniobiorcę do siedziby Zleceniodawcy.

§3
Strony umowy wyznaczają swoich przedstawicieli do bezpośrednich, kontaktów między nimi w osobach:
1)	ze strony Zleceniodawcy - Inspektor ds. promocji rynku pracy i kontaktów z mediami, Sebastian Bartoszyński, adres e-mail: gci@pilawagorna.pl, tel. 74 832 49 41;
2)	ze strony Zleceniobiorcy - ...................................................................................................

§4
1.	Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do kontrolowania sposobu wykonywania umowy przez Zleceniobiorcę.
2.	Zleceniobiorca jest zobowiązany informować Zleceniodawcę o wszelkich trudnościach 
	i przeszkodach w realizacji umowy.
4.	Zleceniobiorca może powierzyć zrealizowanie części umowy innemu podmiotowi. W takim wypadku jest odpowiedzialny za jego działania lub zaniechania jak za własne działania lub zaniechania.
§5
	Za wykonanie zlecenia Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy tytułem wynagrodzenia kwotę …………… zł brutto (słownie:). Wynagrodzenie nastąpi przelewem do 14 dni na podstawie faktury VAT po zrealizowaniu zlecenia na podstawie protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 2. 
	Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zleceniodawcy. Z czynności odbioru strony sporządzą protokół. Stwierdzone w trakcie odbioru wady breloków zostaną usunięte w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia wady. 
	Z chwilą odbioru przedmiotu umowy na Zamawiającego przechodzi na własność projekt, oraz majątkowe prawo autorskie do projektu, w szczególności na następujących polach eksploatacji:

1)      udostępnianie, w tym poprzez sieć INTERNET
2)      utrwalanie,
3)      zwielokrotnienie dowolną techniką,
4)      wprowadzenie do obrotu, 
5)      użyczenie,
6)      wprowadzenie do pamięci komputera.

§6
	Za opóźnienie wykonania przedmiotu umowy lub usunięcia wad Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto. 

Strona, która zawiniła odstąpienie od umowy zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto. 
Jeżeli szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania są wyższe niż zastrzeżone kary umowne, każda ze stron może domagać się odszkodowania na zasadach ogólnych.
Zleceniobiorca nie może przenosić swoich uprawnień z umowy na rzecz osób trzecich. 

§5
Wszelkie spory dotyczące realizacji niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zleceniodawcy. 

§6
W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy kodeksy cywilnego.



§7
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§8
Umowa zostaje sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, przy czym 1 egzemplarz dla Zleceniobiorcy i 2 egzemplarze dla Zleceniodawcy.


ZLECENIODAWCA: 						ZLECENIOBIORCA:





































Załącznik 
Szczegółowa specyfikacja 

Zleceniodawca jest zobowiązany do zaprojektowania, wykonania, zapakowania i dostawy metalowych breloków żywicowanych Piławy Górnej typu „Moja Mała Ojczyzna” z pełnobarwną jednostronną żywicowaną wklejką z herbem Piławy Górnej wg wytycznych:
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- Awers: Odlany napis Moja Mała Ojczyzna + pełnobarwna żywicowana wklejka w kształcie tarczy herbowej oraz strony www.pilawagorna.pl" www.pilawagorna.pl

file_2.jpg

file_3.wmf



- Rewers: standardowy - cytat S. Jachowicza: „Cudze chwalicie [...]” 
- Materiał: stop cynku i aluminium pokryty obróbką galwaniczną w kolorze starego srebra,
- Wymiar: 21 x 42 x 3 mm
- Ilości: 500 sztuk 
- Pakowanie: jednostkowe w pudełka na breloki  
- Dostawa: cały nakład do siedziby Zleceniodawcy.



