
 

UMOWA nr ….. /2017 

 

 

zawarta w dniu …………………... w Piechowicach, pomiędzy: 

GMINĄ MIEJSKĄ PIECHOWICE, 58-573 Piechowice, ul. Kryształowa 49,  reprezentowaną przez: 

 - Witolda Rudolfa – Burmistrza Miasta Piechowice 

przy kontrasygnacie Marty Mielczarek – Skarbnika Miasta Piechowice 

Regon 230821612, NIP 611-010-86-58, zwaną dalej „Zamawiającym”, 

A 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

 

zwanym dalej Wykonawcą 

§ 1 

 

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania świadczenie usługi Diagnozy Problemów Społecznych 

na terenie Gminy Miejskiej Piechowice. 

§ 2  

1. Termin realizacji umowy: do 30.11.2017 r. 

2. Usługi będące przedmiotem umowy wykonywane będą  do 30.11.2017 r. 

3. Łączny koszt wykonania zlecenia ustala się na kwotę :   …………. PLN brutto  

( słownie: …………………………… PLN)  

4. Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do wystawienia faktury bez podpisu . 

§ 3  

1. Punkty sprzedaży napojów alkoholowych objęte badaniami:  

a) Zleceniobiorca oświadcza, że w dniu podpisania umowy otrzymał wykaz punktów sprzedaży alkoholu 

znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Piechowice. 

b) Zleceniodawca zapewnia zgodność podanego wykazu punktów sprzedaży napojów alkoholowych ze 

stanem rzeczywistym. 

c) Zleceniodawca jest zobligowany do przekazania informacji punktom sprzedaży alkoholu o planowanym 

rozpoczęciu diagnozy.  

2. Zleceniodawca jest zobowiązany do 3 dni od podpisania umowy do akceptacji ankiet bądź wprowadzenia 

zmian w pytaniach w konsultacji ze Zleceniobiorcą . 



 

3. Zleceniodawca jest zobowiązany do poinformowania szkół o planowanym ankietowaniu oraz obliguje szkoły 

do terminowego wypełniania linków w przypadku elektronicznej ankiety. 

§ 4  

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zadanie terminowo, zgodnie z warunkami niniejszej umowy. 

2. Zleceniobiorca przedstawi raport z Diagnozy do dnia  30.11.2017 r. do godziny 1500 

3. Zleceniobiorca jest zobligowany do stałego kontaktu dotyczącego informowania etapu ankietowania 

mieszkańców, punktów sprzedaży alkoholu oraz szkół po szczegółowym ustaleniu terminu w porozumieniu ze 

szkołami 

§ 5  

1. W przypadku odstąpienia od umowy, przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po stronie 

Zleceniodawcy, Zleceniodawca wypłaci …………………………………………………………….  z siedzibą ……………………., 

karę umowną w wysokości 25% kwoty określonej w § 2,  punkt 3  

2. W przypadku odstąpienia od umowy, przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po stronie 

Zleceniobiorcy, Zleceniobiorca wypłaci Gminie Miejskiej Piechowice  z siedzibą w Piechowicach, karę umowną 

w wysokości 25% kwoty określonej w § 2,  punkt 3 

§ 6  

1. Wykonawca składając opracowanie złoży jednocześnie oświadczenie, iż przysługują mu do niego wyłączne 

autorskie prawa majątkowe.  

2. Wykonawca, z chwilą oddania przedmiotu umowy, w ramach wynagrodzenia umownego, przenosi na 

Zamawiającego, bez odrębnych świadczeń Zamawiającego, autorskie prawa majątkowe do opracowania 

określonego w ust. 1 powyżej na wszystkich polach eksploatacji, wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.). W 

szczególności Zamawiający uzyskuje prawo do nieograniczonego korzystania, rozporządzania, powielania, 

udostępniania innym osobom, wprowadzania do pamięci komputera, rozpowszechniania, w tym wprowadzania 

do obrotu oraz publicznego prezentowania dzieła. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie praw 

zależnych, o których mowa w art. 2 ww. ustawy.  

  

§ 7 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w 

szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

2. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszej umowy rozpoznawane będą przez odpowiedni sąd powszechny 

właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 



 

 § 8 

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla 

Zamawiającego. 

. 

 

 

     Zamawiający             Wykonawca 

 

 

………………………………………   ……………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 


