UMOWA ZLECENIA NR …………………/14-003/POIG
zawarta dnia ………………….r. w Radzyminie pomiędzy Gminą Radzymin
reprezentowaną przez:

1. Burmistrza Radzymina Pana Zbigniewa Piotrowskiego
2. Skarbnika Gminy Panią Stanisławę Pachołowską
zwanym dalej: "Zleceniodawcą"
a
…………………………………
Zwaną dalej: “ Zleceniobiorcą” .

§1
Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania usługi w projekcie o nazwie
„Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców gminy Radzymin” realizowanego w
ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w ramach którego
Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania następujących czynności:
…………………………….
§2
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się wymienione w § 1 czynności wykonać w terminie od 10
października 2009 do dnia 30 stycznia 2010 r.
2. Usługa zostanie uznana za wykonaną w sposób naleŜyty w przypadku podpisania umów
cywilnoprawnych z wybranymi dostawcami towarów i usług.
§3
1. Za prawidłowe wykonanie wymienionej w § 1 czynności Zleceniobiorca otrzyma
wynagrodzenie w wysokości: …… 000 zł brutto (słownie: ………………..) na konto nr
…………………………………. prowadzone w …………….., …………………………
2. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 14 dni od daty wystawienia rachunku przez
Zleceniobiorcę i jego zaakceptowania przez Zleceniodawcę w wyniku zawarcia umów, o
których mowa w § 2, ust. 2.
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3. Postawą wystawienia rachunku będzie podpisany protokół zdawczo – odbiorczy
potwierdzający fakt prawidłowego wykonania zleconego zadania.
§4
Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zlecone czynności w miejscu wskazanym przez
Zleceniodawcę lub w miejscu z nim ustalonym.
§5
Zleceniobiorca moŜe powierzyć zlecone w niniejszej umowie czynności do wykonania
osobom trzecim jedynie za uprzednią, pisemną (pod rygorem niewaŜności) zgodą
Zleceniodawcy.
§6
1. W przypadku nie wykonania zlecenia w terminie, wykonania lub wykonywania go
wadliwie lub w sposób nienaleŜyty Zleceniodawca ma prawo do Ŝądania wykonania
zlecenia w wyznaczonym terminie zgodnie z umową w sposób naleŜyty, bez wad.
2. W przypadku nie zastosowania się przez Zleceniobiorcę do Ŝądania Zleceniodawcy w
wyznaczonym terminie, o którym mowa w pkt 1, Zleceniodawca pomniejszy
wynagrodzenie, o którym mowa w § 3, za kaŜdy dzień zwłoki w prawidłowym
wykonaniu umowy o 1 % tego wynagrodzenia.
§7
1. Jakiekolwiek zmiany w niniejszej umowie mogą być dokonane tylko w formie pisemnej
pod rygorem niewaŜności. Strony nie mogą powoływać się na ustalenia pozaumowne.
2. KaŜda ze stron moŜe rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem tygodniowego terminu
wypowiedzenia poprzez oświadczenie złoŜone drugiej stronie na piśmie.
3. Zleceniodawca moŜe rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym w
przypadku gdy Zleceniobiorca wykonuje umowę wadliwie lub w sposób nienaleŜyty.
4. W przypadku przedterminowego rozwiązania niniejszej umowy Zleceniobiorcy przysługuje
wynagrodzenie ograniczone proporcjonalnie do wykonanej pracy.
§8
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Zleceniodawca ma prawo dochodzić odszkodowania przewyŜszającego wysokość
zastrzeŜonych kar umownych.
3.Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji niniejszej
umowy jest Sąd właściwy dla Zleceniodawcy.
4. Adresy Stron podane na początku niniejszej Umowy są ich adresami dla doręczeń. Strony
obowiązane są zawiadamiać się wzajemnie o kaŜdorazowej zmianie ich adresów. W
przypadku zaniedbania tego obowiązku pismo przesłane pod ostatnio wskazany przez Stronę
adres i zwrócone z adnotacją o niemoŜności doręczenia pozostawia się w dokumentach ze
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skutkiem doręczenia. To samo dotyczy sytuacji gdy Strona nie zmieniła adresu a odmawia
bądź teŜ nie moŜe przyjąć korespondencji pod dotychczasowym adresem,
§9
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej
ze stron.

_________________
Zleceniodawca

_________________
Zleceniobiorca
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