Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

UMOWA (projekt) Nr ………………….
zawarta w dniu …….......... 2020(2021)
20(2021) r. w Pewli Ślemieńskiej,, pomiędzy:
Parafią Rzymskokatolicką
pw. NMP Królowej Polski w Pewli Ślemieńskiej
ul. Krakowska 144, 34-331
331 Świnna,
Świnna
NIP: 5532103476, REGON: 072261115,
072261115
zwanym w dalszej części umowy „Zleceniodawcą”,
posiadającej osobowość prawną na podstawie ………
reprezentowaną przez:
Proboszcza Parafii – Ks. Andrzej Kolebuk
a
*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:
spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości),
miasta/miejscowości) ul. ……….,
………………. (wpisać adres),, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………………………………… Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru
ejestru Sądowego pod numerem KRS ... – zgodnie z wydrukiem z
Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, NIP ……………….., REGON
…………………….., zwaną dalej „Wykonawcą”,
„Wykonawcą”, reprezentowaną przez ........../reprezentowaną
przez … działającą/-ego
ego na podstawie pełnomocnictwa,
pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy,
*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:
gospodarczą
Panią/Panem …, legitymującą/-ym
legitymującą/ ym się dowodem osobistym seria i numer …, PESEL …,
zamieszkałą/-ym
ym pod adresem …, prowadzącą/-ym
prowadzącą/
działalność
ność gospodarczą pod firmą „…”
z siedzibą w … (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości),
miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać adres), –
wpisanym do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP
……………, REGON …………., zwaną/-ym
zwaną/
dalej „Wykonawcą”,

- Strony zawierają umowę następującej treści:

§1
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi zaprojektowania, rozplanowania,
wykonania, dostawy i montażu tablic informacyjnych i pamiątkowych w ramach
projektupn.: „Efektywne energetycznie obiekty Parafii pw. NMP Królowej Polski w Pewli
Ślemieńskiej”wspófinansowanego
wspófinansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego: 3.1.2. Poprawa
jakości powietrza
Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie
budo
(2017)
1) TABLICA INFORMACYJNA – szt.1: zamówienie obejmuje zaprojektowanie,
wykonanie, dostawę i montaż 1 szt. tablicy informacyjnej, wolnostojącej,
jednostronnej o wymiarach wys. 240 cm x szer. 280 cm wraz z konstrukcją na
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słupkach stalowych mocujących
cujących (zabezpieczonych i pomalowanych) przeznaczonych
do umieszczenia w gruncie.
Wykonane z trwałego materiału, odpornego na warunki meteorologiczne, np. metali
szlachetnych (brąz, mosiądz itp.), szkła, tworzyw sztucznych itp. Nadruk w pełnym
kolorze. Kolor
olor tła tablicy – biały. Rodzaj czcionki napisów Calibri. Kolor czcionki:
czarny.
2) TABLICA PAMIĄTKOWA:
PAMIĄTKOWA: zamówienie obejmuje zaprojektowanie, wykonanie,
dostawę i montaż 1 szt. tablicy pamiątkowej, do przytwierdzenia w reprezentacyjnym
wnętrzu budynku, jednostronnej
ednostronnej o wymiarach wys. 30 cm x szer. 40 cm.
Wykonane z trwałego materiału, odpornego na warunki meteorologiczne, np. metali
szlachetnych (brąz, mosiądz itp.), szkła, tworzyw sztucznych itp. Nadruk w pełnym
kolorze. Kolor tła tablicy – biały. Rodzaj czcionki napisów Calibri. Kolor czcionki:
czarny.
2. Tablica musi być wykonana z materiału trwałego, odpornego na działanie warunków
atmosferycznych gwarantujących trwałość tablicy, zapewniając jednocześnie czytelność
informacji oraz wysoki poziom estetyczny
estetyczny tablicy. Uszkodzoną lub nieczytelną tablicę
należy wymienić lub odnowić.
3. Tablice muszą zawierać:
TABLICA INFORMACYJNA
a) nazwęi logo podmiotuodpowiedzialnego za realizację1przedsięwzięcia,
b) tytułprzedsięwzięcia,
c) kosztcałkowitybruttoprzedsięwzięcia w PLN orazformędofinansowania,
d) wysokośćdofinansowaniaześrodkówNarodowegoFunduszuOchronyŚrodowiskaiGosp
odarkiWodnej w PLN w zaokrągleniu do liczbycałkowitej logo NFOŚiGWwraz z
informacją o źródlefinansowania, o treści:
„DofinansowanoześrodkówNarodowegoFunduszuOchronyŚrodowiskaiGospoda
„DofinansowanoześrodkówNarodowegoFunduszuOchronyŚrodowiskaiGospoda
rkiWodnej”.
TABLICA PAMIĄTKOWA
a) nazwę podmiotu odpowiedzialnego za realizację przedsięwzięcia wraz z logotypem,
b) tytuł przedsięwzięcia,
c) logotyp NFOŚiGW wraz z informacją o źródle finansowania, o treści:
„Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej”.. W przypadku tablic, na których informacje są umieszczane za
pomocą technik innych niż nadruk, dopuszczalne jest stosowanie jednokolorowego
logotypu. Wzory logotypu NFOŚiGW opisane zostały w rozdz. IV Instrukcji
oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków NFOŚiGW z dn.
24.03.2015r., są również publikowane na stronie internetowej www.nfosigw.gov.pl.
4. Wykonawca przedstawi wzór/projekt tablic do akceptacji Zamawiającego.
5. Wykonanie
nie zaprojektowanych tablic informacyjnych/pamiątkowych nastąpi po ich
formalnej akceptacji przez Zamawiającego.
1

W przypadku, gdy za realizację przedsięwzięcia odpowiada więcej niż jeden podmiot należy zamieścić nazwę wraz z logo
każdego z nich - chyba, że podmiotów
odmiotów jest wiele i umieszczenie zakłóciłoby przekaz promocyjny - wówczas należy zamieścić
logotyp podmiotu, z którym została zawarta umowa o dofinansowanie.
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6. Zamawiający zastrzega sobie prawo nanoszenia poprawek do projektów tablic
wykonanych przez Wykonawcę.
7. Tablice muszą być wykonane z trwałych
trwałych materiałów, a zawarte na nich informacje
muszą być czytelne nawet po kilku latach.
8. Przedmiot umowy musi być fabrycznie nowy oraz wolny od wad.
9. Podczas wykonywania prac montażowych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo swoje i swoich pracowników a także za
ewentualne szkody spowodowane Zamawiającemu i osobom trzecim.
10. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 55 letniej gwarancji na wykonane, dostarczone i
zamontowane tablice. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania
podpisania protokołu odbioru
przedmiotu zamówienia.

§2
1. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony oraz posiada niezbędne kwalifikacje do
pełnej realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy, o którym mowa w § 1 zostanie wykonany
na najwyższym profesjonalnym poziomie, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi
przepisami prawa, zasadami sztuki i zgodnie z interesami Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się do ponoszenia pełnej odpowiedzialności za wszelkie
szkody wynikłe z tytułu nieprawidłowości powyższego oświadczenia, powstałe
bezpośrednio lub pośrednio po stronie Zamawiającego.
§3
Zamawiający podzielił termin wykonania zamówienia na 2 etapy:
ETAP 1: Tablicę informacyjną należy zamontować do dnia 31.12.2020 r. na terenie
Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP Królowej Polski w Pewli Ślemieńskiej, ul. Krakowska
144, 34-331 Świnna, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Zamawiającego
ETAP 2: Tablicę pamiątkową należy zamontować do dnia 31.01.2021 r. na terenie Parafii
Rzymskokatolickiej pw. NMP Królowej Polski w Pewli Ślemieńskiej, ul. Krakowska 144, 3434
331 Świnna, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Zamawiającego

§4
1. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania
przedmiotu zamówienia wskazanego w § 1 w sposób terminowy i rzetelny.
2. Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Wykonawcy o
wszelkich zaistniałych zmianach
zmianach mających wpływ na realizację umowy.
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§5
1. Zgodnie ze złożoną ofertą cenową, łączna wartość przedmiotu umowy wynosi:
…………………………zł netto
…………………………zł brutto (słownie………………………………………………………..…….brutto).
(słownie………………………………………………………..…….
2. Za przedmiot umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność w terminie 30 dni,
przelewem na konto wskazane na fakturze przez Wykonawcę, po zrealizowaniu
poszczególnych etapów zamówienia przedmiotu umowy,
umowy, na podstawie protokołu
odbioru bez uwag.
3. Zamawiający
iający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy odsetki za opóźnienie w zapłacie
wynagrodzenia, za usługę, liczone od dnia następnego, po dniu, w którym zapłata miała być
dokonana.
§6
1. W przypadku dostawy przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia zawierającego wady
lub przesłanych w liczbie innej niż wskazana w zamówieniu, Wykonawca zobowiązuje się
do jego wymiany lub uzupełnienia na własny koszt, w terminie do 7 dni od dnia otrzymania
od Zamawiającego reklamacji.
2. Zamawiający o wadach jakościowych wykonanej usługi informuje Wykonawcę o
terminie 2 dni od chwili otrzymania wadliwego przedmiotu umowy. Zamawiający
informuje Wykonawcę o stwierdzonej wadliwości wstrzymując jednocześnie zapłatęza
zapła
zakwestionowany towar do czasu otrzymania przedmiotu umowy bez wad jakościowych.
3. Potwierdzeniem przyjęcia przedmiotu umowy przez Zamawiającego będzie podpisanie
protokołu zdawczo - odbiorczego przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia
przekazania
ia każdej części przedmiotu umowy.
4. W ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 5 ust. 1 Wykonawca z dniem złożenia
Zamawiającemu kompletnego przedmiotu zamówienia przenosi na Zamawiającego w
całości i nieodwołalnie autorskie prawa majątkowe do całego opracowania
opracowania stanowiącego
przedmiot umowy w zakresie wszystkich pól eksploatacji w rozumieniu ustawy o prawach
autorskich i prawach pokrewnych, a w szczególności do:
1) kopiowania,
2) powielania,
3) dystrybuowania
4) publikowania.
§7
1. Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej Zamawiającemu w
przypadku zwłoki w wykonaniu każdej części przedmiotu zamówienia, o którym mowa w §
3 ust 1, niniejszej umowy w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5
ust. 1 za każdy dzień zwłoki.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, w razie odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, karę umowną w wysokości 20%
wynagrodzenia brutto przewidzianego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
3. Zamawiający może dochodzić
dzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w
przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych.
§8
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1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących
przypadkach:
1) wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące,
powodujące, że wykonanie umowy nie leży w
interesie Zamawiającego, czego nie można było przewiedzieć w chwili zawarcia
umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego za dostawę zrealizowaną w sposób prawidłowy do dnia odstąpienia od
umowy.
2) Wykonawca nie przystąpił do realizacji umowy, nie zrealizował umowy w całości lub
wykonuje ją w sposób niewłaściwy bądź dający uzasadnione podstawy do uznania, że
nie zdoła wykonać zamówienia w terminie, mimo uprzedniego wezwania do
przystąpienia
ia do prawidłowego wykonania umowy.
3) ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub rozwiązania firmy Wykonawcy, bądź nakazu
wydania majątku Wykonawcy.
2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących
przypadkach:
1) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że nie będzie w stanie realizować swoich
obowiązków wynikających z umowy (np. płatności).
3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Strona mająca zamiar odstąpić od umowy powinna podać także pisemne uzasadnienie
swojej decyzji.
5. W przypadku odstąpienia od umowy strony zobowiązane są do następujących czynności:
1) Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządza protokół inwentaryzacji
wykonanych usług według daty odstąpienia od umowy.
6. Jeżeli Wykonawca ponosi winę za odstąpienie od umowy, Zamawiający musi zastosować
wszelkie kary jakie wynikają z niniejszej umowy.
§9
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w
przypadku konieczności zmiany terminu realizacji w związku z brakiem możliwości
realizacji usługi na skutek działania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu
cywilnego lub innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy.

§10
Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej
umowy, wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich
zmian.
§11
Sprawy sporne, których
ch nie będą strony w stanie załatwić we własnym zakresie rozstrzyga
Sąd właściwy terytorialnie dla siedziby Zamawiającego, po wyczerpaniu możliwości
polubownego załatwienia sporu.
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§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy kodeksu
kode
cywilnego.
§ 13
1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest
Parafia Rzymskokatolicka
pw. NMP Królowej Polski w Pewli Ślemieńskiej
34-331
331 Świnna, ul. Krakowska 144
Adres e-mail:
mail: kolebuk@poczta.onet.pl
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją
niniejszej umowy. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i
realizacji umowy.
3. Szczegóły dotyczące podstaw i zasad przetwarzania danych osobowych zawiera
zawie Klauzula
informacyjna RODO stanowiąca załącznik do niniejszej umowy.
§14
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz
dla
Zamawiającego oraz jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA

………………………………………………………

ZAMAWIAJĄCY

……………………………………………………
………………………………………………………
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Załącznik do umowy

Klauzula informacyjna RODO
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) –dalej: RODO,
informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
jest
Parafia Rzymskokatolicka
pw. NMP Królowej Polski w Pewli Ślemieńskiej
34-331
331 Świnna, ul. Krakowska 144
Adres e-mail:
mail: kolebuk@poczta.onet.pl

2. Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z
którym można kontaktować się:
Parafia Rzymskokatolicka
pw. NMP Królowej Polski w Pewli Ślemieńskiej
34-331
331 Świnna, ul. Krakowska 144
Adres e-mail:
mail: kolebuk@poczta.onet.pl
3. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą
przetwarzane w następujących celach:
• związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy,
• związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań,
• udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi,
• udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.
4. Podstawą prawną przetwarzania
przetwarzani Pani/Pana danych jest:
• niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie
przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
• konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6
ust. 1 lit. c RODO),
• niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy.
6. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą
m
być przekazywane:
• podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz
• organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na
podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub
instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę
prawną.
7. Pani/Pana dane nie będąą przekazane do państw trzecich.
7

8. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim
dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane
jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
• czasu obowiązywania umowy,
• przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określny
czas,
• okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów
9. Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych,
• żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz
uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
• żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku
cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej
in
podstawy
prawnej przetwarzania,
• żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na
Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana
dane na podstawie
awie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na
potrzeby marketingu bezpośredniego,
• przenoszenia swoich danych osobowych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Osob
10. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody –ma
Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać
poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź
adres e-mailowy.
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