UMOWA Nr ………………………………….…/2018
zawarta w dniu.............................. 2018 r. pomiędzy Gminą Wołomin z siedzibą w Wołominie przy
ul. Ogrodowej 4 zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: Elżbietę
Radwan – Burmistrza Wołomina, przy kontrasygnacie Marty Maliszewskiej – Skarbnika Gminy
Wołomin,
a
Umowa zostaje zawarta poza trybem zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. Z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) , a tym
samym umowa zostaje zawarta zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Wołomina nr 287/2016 z dnia 31
sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień
publicznych do 30 000 (trzydziestu tysięcy) euro w Urzędzie Miejskim w Wołominie. Mając na
uwadze obowiązkową centralizację rozliczeń podatku od towarów i usług, która nastąpiła w Gminie
Wołomin od 1 stycznia 2017 r. Zamawiający informuje, że:


Nabywcą / Odbiorcą przedmiotu umowy jest: Gmina Wołomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200
Wołomin; NIP: 1251333722,



Jednostką realizującą / płatnikiem jest: Urząd Miejski w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200
Wołomin

Strony postanowiły co następuje:
§1
Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie konsultacji społecznych, opracowanie koncepcji oraz
zagospodarowanie we współpracy z mieszkańcami podwórka w ramach akcji Wołomin Odnowa:
wsparcie projektów lokalnych, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, który
stanowi załącznik numer 2 do niniejszej umowy.
§2
Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1, zostanie zrealizowany przez Wykonawcę w terminie
do 21 października 2018 r. zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, który stanowi
załącznik numer 2 do niniejszej umowy.

1.
2.
3.

4.



§3
Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje całkowite wynagrodzenie
w wysokości
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje koszty dostarczenia przedmiotu umowy
Zamawiającemu, a także wszelkie inne koszty Wykonawcy związane z wykonywaniem umowy.
Zapłata będzie dokonana w terminie 21 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury
do siedziby Zamawiającego. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru podpisany
przez strony niniejszej umowy.
Faktury za wykonanie usługi pomiędzy stronami będą wystawiane z następującymi danymi:
Nabywca/Odbiorca: Gmina Wołomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin, NIP: 1251333722
Jednostka realizująca / Płatnik: Urząd Miejski w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200
Wołomin.

5. Wynagrodzenie objęte fakturą, o której mowa w § 3 ust. 4 niniejszej Umowy zostanie zapłacone z
wykorzystaniem Mechanizmu Podzielonej Płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.), tj. na
rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej Wykonawcy o
numerze …………………..w ramach którego został / aktywowany Rachunek VAT, przeznaczony do
przyjmowania i dokonywania płatności kwot należności wynikających z faktur z wykazaną kwotą
podatku.
6. Oświadczenie Wykonawcy w przedmiocie posiadania rachunku, o którym mowa w ust. 5 stanowi
załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.
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2.
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§4
W razie niewykonania przedmiotu umowy w terminie i miejscu ustalonym w umowie Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu bez ograniczeń czasowych i terytorialnych karę umowną w wysokości
0,5% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki.
W przypadku odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci
on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym
mowa w § 3 ust. 1.
Zapłacenie przez Wykonawcę kar umownych nie wyklucza prawa Zamawiającego do żądania
odszkodowania na zasadach ogólnych.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z kwoty należnego wynagrodzenia.

§5
Do kontaktów między sobą strony wyznaczają następujące osoby:
1) ze strony Zamawiającego:
2) ze strony Wykonawcy:
§6
1. Z chwilą zrealizowania przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z § 1 Wykonawca na podstawie
niniejszej umowy przenosi na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1
całość autorskich praw majątkowych, w tym prawo wykonywania zależnego prawa autorskiego i
wyraża zgodę na:
1) utrwalenie obrazu przedmiotu umowy lub jego dowolnej, wybranej przez Zamawiającego części na
jakimkolwiek nośniku, a w szczególności na dyskach komputerowych oraz na wszystkich typach
nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego.
2) zwielokrotnienie obrazu przedmiotu umowy lub jego dowolnej, wybranej przez Zamawiającego
części techniką cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników
dostosowanych do tej formy zapisu.
3) publiczne wystawienie, publiczne udostępnienie przedmiotu umowy lub jego dowolnej, wybranej
przez Zamawiającego części, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i
czasie przez siebie wybranym.
4) wprowadzenie obrazu przedmiotu umowy do pamięci komputera i do sieci multimedialnej oraz
sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji, w nieograniczonej ilości nadań i
wielkości nakładów.
5) utrwalenie i zwielokrotnienie drukiem lub podobną techniką (w tym fotokopiowaniem) obrazu
przedmiotu umowy, w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów.
6) swobodny obrót przedmiotem umowy, jego użyczanie lub najem.

7) wprowadzenie obrazu przedmiotu umowy do Internetu i do innych technik przekazu danych
wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe w nieograniczonej
ilości nadań.
8) wykorzystywanie do celów promocyjnych i reklamy przedmiotu umowy i obrazu przedmiotu
umowy (w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów), w tym odpłatne i nieodpłatne
przekazywanie osobom trzecim, także w celu wykonywania przez nie prac na rzecz Gminy
Wołomin.
2. Przyjmujący zamówienie z chwilą wydania przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z § 1
przenosi na Zamawiającego własność przedmiotu umowy.
§7
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§9
W przypadku sporów właściwym do rozpatrzenia będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 10
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa dla
Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy.
Zamawiający

Załączniki:




Zał. 1: oświadczenie Wykonawcy w przedmiocie posiadania rachunku VAT.
Zał 2: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Wykonawca

