WZÓR UMOWY
Umowa nr………
na przygotowanie do druku i druk mapy turystycznej „Czas na świętokrzyskie”
wraz z dostawą do Zamawiającego
Zawarta w Modliszewicach w dniu …………….pomiędzy:
Stowarzyszeniem „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”
NIP…………………., Regon …………………..
Reprezentowanym przez Zarząd, w imieniu którego działają:
1. ………………………….. – ………………………………..
2. ……………………………- ………………………………
Zwanym dalej „Zamawiającym”
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………
Zwanym dalej „Wykonawcą”
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest przygotowanie przez Wykonawcę do druku i druk
mapy turystycznej „Czas na świętokrzyskie” wraz dostawą do Zamawiającego
w ramach realizacji projektu współpracy pn „Czas na świętokrzyskie” zgodnie z ofertą
Wykonawcy
z dnia………………stanowiącą załącznik do umowy.
2. Realizując przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany
do:
1) Przygotowania mapy turystycznej „Czas na świętokrzyskie” nakładzie 9500 szt.,
formacie mieszczącym się w podstawie w granicach od 630 do 700 mm w pionie
w granicach od 450 do 500 mm ,- falcowanie mapy w „harmonijkę” – 6 łamy
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(12 szpalt) składane wzdłuż dłuższego boku; 5 pionów falców i 1 poziomy,
o gramaturze papieru 125 G kreda, dwustronny błysk; druk: pełny kolor 4+4;
przy czym w ramach opracowania mapy Wykonawca zobowiązany jest
w szczególności do:
a.

Sporządzenia mapy na podkładzie kartograficznym w skali 1:375000 – 1: 400000.
Awers mapy winien zawierać: aktualny układ dróg (krajowych, wojewódzkich,
powiatowych i innych), miejscowości, województw, powiatów i gmin. Zalesienie,
sieć wodną (zbiorniki wodne, rzeki, jeziora), główne atrakcje turystyczne oraz
wyróżnienie miejscowości, w których znajdują się obiekty interesujące turystycznie
(zabytki sakralne, zabytki architektury, parki, pomniki przyrody,). Ponadto mapa
winna zawierać sieć oznakowanych tras i szlaków rowerowych i sieć usług
noclegowo- gastronomicznych. Rewers winien zawierać zdjęcia najciekawszych
obiektów (zabytki sakralne, zabytki architektoniczne, parki, pomniki przyrody,
jeziora) itp.

b.

Przygotowania graficznego mapy,

3. Zamawiający oświadcza, że projekt współfinansowany jest ze środków PROW na lata
2014 -2020
4. Wykonawca zobowiązuje się także do opatrzenia wszystkich przygotowanych map
turystycznych oznaczeniami informującymi o współfinansowaniu projektu ze środków
PROW zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na własny koszt wszystkie materiały do
siedziby Zamawiającego. Potwierdzeniem przekazania materiałów będzie podpisanie
przez przedstawiciela Wykonawcy protokołu odbioru.
§2
1. Termin wykonania przedmiotu umowy : do …………………………………
2. Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie realizacji umowy ze strony
Zamawiającego jest Pani Justyna Godlewska – tel. 41 375 95 33
3. Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie realizacji umowy ze strony Wykonawcy
jest ………………….
§3
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1. Wykonawca jest zobowiązany realizować przedmiot umowy z profesjonalną
starannością, zgodnie ze złożoną ofertą.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w trakcie
realizacji umowy.

§4
1. Wydruk materiałów stanowiących przedmiot umowy może nastąpić wyłącznie po
uzyskaniu akceptacji wydruku próbnego przez Zamawiającego.
2. Zamawiający dokona w drodze pisemnej/ elektronicznej akceptacji projektu przedmiotu
zamówienia w ciągu 2 dni od dnia dostarczenia tego projektu przez Wykonawcę.
3. Wraz z papierową wersją materiałów Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wersję
elektroniczną nieodpłatnie w ramach niniejszej umowy, która powinna zawierać pliki
w celu zamieszczenia na stronach własnych WWW poszczególnych LGD - ów w całości lub
w wybranych fragmentach i do użytku wewnętrznego LGD-ów w wersji do druku .jpg lub .tif.

4. Jeśli przedmiot umowy będzie wykonany niezgodnie z postanowieniami umowy lub
wskazaniami Zamawiającego, a także gdy nie będzie nadawał się do wykorzystania
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odmówić podpisania protokołu odbioru
i wezwać Wykonawcę do usunięcia wad, zgodnie z ust. 7 i ust.8 lub może odstąpić od
umowy zgodnie z § 7 ust.2.
5. W przypadku stwierdzenia w dostarczonym dziele wad, Zamawiający informuję
Wykonawcę o dostrzeżonych wadach w ciągu 7 dni od ich stwierdzenia.
6. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia stwierdzonych wad w ciągu 7 dni od
dokonania zawiadomienia Zamawiającego. W sytuacji bezskutecznego upływu
zakreślonego terminu na usunięcie wad, Zamawiający może od umowy odstąpić
w trybie, o którym mowa w § 7 ust.2.
7. Podpisanie protokołu odbioru usługi nie stanowi potwierdzenia braku wad
w realizacji usługi.

§5
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Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne
wynagrodzenie ……………………………….brutto w tym podatek VAT według stawki
określonej właściwymi przepisami prawa.
§6
1. Wynagrodzenie o którym mowa w § 5 płatne będzie przelewem na konto podane
przez Wykonawcę w ciągu 14 dni od doręczenia Zamawiającemu faktury VAT.
2. Płatność objęta fakturą VAT zostanie uregulowana wyłącznie po potwierdzeniu
prawidłowości wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 w formie
protokołu odbioru przez Zamawiającego.
§7
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od realizacji umowy / części umowy w sytuacji, gdy jej
wykonanie nie leży w interesie publicznym, z zastrzeżeniem, że informacja
o odstąpieniu zostanie przekazana Wykonawcy w formie pisemnej nie później niż
w ciągu 30 dni od powzięcia wiadomości o w/w okolicznościach.
2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku niewykonania umowy lub
nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę,
w szczególności zwłoki w terminie realizacji umowy przekraczającej 14 dni, w ciągu 30
dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
3. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 25 % wartości wynagrodzenia brutto
określonego w § 5.
4. W przypadku dopuszczenia się przez wykonawcę zwłoki przy wykonywaniu dzieła lub
usuwaniu wad, o których mowa w § 4 ust. 8. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowna w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 za każdy
dzień zwłoki.
5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania do wysokości rzeczywiście
poniesionej szkody na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy jeżeli
wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa całości poniesionej szkody.
6. W przypadku opóźnienia w płatności wynagrodzenia Wykonawcy przysługują odsetki
ustawowe.
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7. W przypadku wystąpienia kar określonych w ust. 3 i ust. 4 Zamawiający ma prawo
potrącić je od należności wynikających z otrzymanej faktury za realizację usługi, po
uprzednim pisemnym zgłoszeniu powyższego faktu wraz z uzasadnieniem Wykonawcy.
§8
1. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego.
3. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy Strony
rozstrzygać będą polubownie, a w przypadku nie dojścia do porozumienia spory
rozstrzygane będą przed sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego.
§9
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
Zamawiającego i dla Wykonawcy.

………………………………………
/Zamawiający/

………………………………………
/Wykonawca/

STOWARZYSZENIE „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ”
ul. Piotrkowska 30; Modliszewice, 26-200 Końskie; tel/fax 41-375-95-33, www.uzrodel.pl
KRS 0000301138; REGON 260219814; NIP 658-193-02-11

