
 
UMOWA NR …………………………… 

 

zawarta w dniu …………………… r. pomiędzy: 

„Stowarzyszeniem Ziemia Dzierżoniowska”, z siedzibą w Dzierżoniowie 58-200, Rynek 36, 

NIP: 882-212-26-21, REGON: 362761833, KRS: 0000581096, zwanym dalej Zamawiającym — 

reprezentowanym przez: 

Dariusza Kucharskiego – Przewodniczącego Zarządu „Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska” 

Marcina Pawełka – Dyrektora Biura „Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska” 

a 

……………………………………………, zwanym dalej Wykonawcą – reprezentowanym przez: 

…………………………………………… 

 

§1  

Przedmiotem niniejszej umowy jest opracowanie i publikacja w lokalnej prasie materiału 

informacyjno-promocyjnego dotyczącego projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej 

obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim”. 

 

§2 

1. Materiały do składu publikacji: tekst i grafiki (logotypy) dostarczy Zamawiający. 

2. Do obowiązku Wykonawcy należy: 

a) pozyskanie 4 zdjęć będących elementem publikacji z obszarów objętych realizacją 

projektu: Gmina Bielawa, Gmina Dzierżoniów, Gmina Miejska Dzierżoniów, Gmina 

Niemcza. Dokładne miejsca objęte realizacją projektu, w których możliwe będzie 

zrobienie zdjęć do artykułu zostaną wskazane przez Zamawiającego. 

b) opracowanie koncepcji i publikacja w lokalnej prasie materiału informacyjno-

promocyjnego. 

c) koszty publikacji opracowania w prasie ponosi Wykonawca.   

§ 3 

Koncepcja opracowania przed wydaniem publikacji w prasie wymaga akceptacji Zamawiającego. 

§ 4 

Termin realizacji umowy (data publikacji artykułu w lokalnej prasie) strony określają na dzień 21 

czerwca 2019 r. 

 

§ 5 

1. Do siedziby Zamawiającego należy dostarczyć 5 kompletnych egzemplarzy wydanej gazety ze 

znajdującą się w niej publikacją artykułu będącego przedmiotem umowy. 

2. Dostarczenie ww. egzemplarzy nie może nastąpić później niż 2 dni robocze po ukazaniu się 

prasy (licząc od dnia następnego od ukazania). 

 

§6 

1. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi  …………… zł 

brutto (słownie:……………………….. złotych brutto). 

2. Za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy płatne będzie przez 

Partnerów projektu - Gminę Bielawa, Gminę Dzierżoniów, Gminę Miejską Dzierżoniów, 

Gminę Niemcza na podstawie wystawionej faktury na rzecz każdego Partnera projektu  

w poniższej wysokości (proporcji), zgodnie z zapisami Umowy Partnerskiej, tj: 

a) Gmina Bielawa, 58-260 Bielawa, Pl. Wolności 1, NIP:882-100-14-53, w wysokości 



 
…………. Brutto (……….. zł netto + ………….. zł VAT), 

b) Gmina Dzierżoniów, 58-200 Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, NIP: 882-186-80-34,  

w wysokości …………. Brutto (……….. zł netto + ………….. zł VAT), 

c) Gmina Miejska Dzierżoniów, 58-200 Dzierżoniów, Rynek 1, NIP: 882-100-00-34,  

w wysokości …………. Brutto (……….. zł netto + ………….. zł VAT), 

d) Gmina Niemcza, 58-230 Niemcza, Rynek 10, NIP: 882-001-41-46, w wysokości 

…………. Brutto (……….. zł netto + ………….. zł VAT 

 

§7 

1. Każdy z Partnerów Projektu zobowiązuje się do wypłacenia kwoty, dotyczącej Partnera,  

o której mowa w §6 ust. 2 w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT za wykonanie 

przedmiotu zamówienia. 

2. Należność będzie płatna przelewem na rachunek Wykonawcy w Banku …………………… 

konto nr: ………………………………………………………………………………………... 

 

 

§8 

1. Wystawienie faktur nastąpi na podstawie sporządzonego przez Zamawiającego protokołu 

zdawczo-odbiorczego dla całego przedmiotu zamówienia. 

2. Podstawą do akceptacji prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia jest dostarczenie 

materiałów, o których mowa w §5 ust.1. 

    

§ 9 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: 

1. Niewykonanie przedmiotu umowy w terminie wskazanym w §4 w wysokości 40% kwoty 

wskazanej w §6 ust. 1 umowy wraz z odsetkami za zwłokę od czternastego  dnia po 

otrzymaniu noty wzywającej do zapłaty. 

2. Za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 100% wypłaconej kwoty 

wynagrodzenia wskazanej w §6 ust. 1 umowy wraz z odsetkami za zwłokę liczoną od dnia 

wypłaty wynagrodzenia. 

§ 10 

1. Niemożność realizacji umowy przez Wykonawcę z przyczyny spoczywającej po stronie 

Zamawiającego, tj. w wyniku nieuzyskania od Zamawiającego dokumentacji lub innych 

informacji, niezbędnych dla prawidłowej realizacji umowy, powoduje, iż Wykonawca może 

wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym. 

2. Rozwiązanie umowy nastąpi po pisemnym wezwaniu Zamawiającego do usunięcia 

powstałych przeszkód, z podaniem terminu na realizację usunięcia przeszkód nie krótszym 

niż 7 dni. Pisemne wezwanie może być dokonane przy użyciu faxu lub za pośrednictwem 

przesyłki kurierskiej i poleconej. 

3. Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu następnym po upływie uzgodnionego terminu, danego 

Zamawiającemu dla usunięcia przeszkód w realizacji umowy. 

§ 11 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za: 

1. Niedopełnienie przez Zamawiającego terminów wskazanych wezwaniem, a w efekcie 

rozwiązanie umowy w trybie §10 w wysokości 20% kwoty wskazanej w §6 ust. 1 umowy 

wraz z odsetkami zwłoki od czternastego dnia po rozwiązaniu umowy do dnia zapłaty. 

2. Z przyczyn spoczywających po stronie Zamawiającego, zapłaci 20% kwoty wskazanej w §6 



 
ust. 1 umowy wraz z odsetkami zwłoki od czternastego dnia po rozwiązaniu umowy do dnia 

zapłaty. 

§ 12 

Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o realizacji przedmiotu 

umowy siłami podwykonawcy/podwykonawców w terminie 14 dni od zawarcia umowy  

z podwykonawcą wraz z wskazaniem danych identyfikujących podwykonawcę/podwykonawców. 

§ 13 

Wykonawca wykonując postanowienia niniejszej umowy deklaruje dyspozycyjność czasową 

wobec Zamawiającego w stopniu niezbędnym dla prawidłowej reprezentacji interesu 

Zamawiającego i realizacji postanowień umowy.  

§ 14 

Prawa autorskie na opracowania będące przedmiotem umowy należą do Zamawiającego,  

bez zbędnego wynagrodzenia. 

§ 15 

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie stosowne przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz Prawo zamówień publicznych, zaś wszelkie zmiany w treści umowy wymagają 

dla ich ważności formy pisemnej. 

 

§ 16 

Ewentualne spory powstałe na tle stosowania umowy rozpatrywane będą przez sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

   

       § 17 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w randze oryginałów, po jednym 

dla każdej ze stron.  

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                            WYKONAWCA 

 


