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InFrastruktura i Środowisko

Projekt umowy — Załącznik nr Z do Zaproszenia do złożenia oferty

UMOWA NR JRP 3613/1/2021

Umowa zawarta w dniu r. w Ropczycach pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Ropczycach przy ul. Przemysłowej 12, 39
100 Ropczyce NIP: 818-OO-02-050, REGON 690529720, zwanym dalej Zamawiającym,
reprezentowanym przez:

Janusza Środę — Prezesa Zarządu
a

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

*1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania tablicę pamiątkową na potrzeby realizacji

projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Masarskiej w Ropczycach.”
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania tablicy pamiątkowej z blachy o wymiarach

(wysokość) 200cm X (szerokość) 300cm., oklejonej naklejką w kolorze. Wykonawca zamontuje
tablicę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na obiekcie oczyszczalni ścieków przy ul.
Masarskiej w Ropczycach.

3. Wykonawca wykona usługę z należytą starannością. Tablica powinna zostać wykonana według
standardów zapewniających odporność na działanie czynników zewnętrznych takich jak korozja
i blaknięcie kolorów.

4. Na przedmiot umowy wykonawca udziela 12 miesięcy gwarancji liczonej od daty podpisania
bezusterkowego protokołu odbioru.

*2
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia

zł. netto, (słownie)
VAT ( %) zł. (słownie)

zł. brutto, (słownie)
2. Cena ustalona w ust.1 jest stała i obejmuje wszelkie koszty i jakie poniesie Wykonawca związane z
wykonaniem przedmiotu umowy.

*3
Integralną część niniejszej umowy stanowią formularz ofertowy — zał. Nr 1 do Zapytania ofertowego
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*4

1. Okres obowiązywania umowy-7 dni od dnia podpisania umowy.
2. Opóźnienie związane z wykonaniem umowy może być spowodowane wyłącznie niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi montaż tablicy pamiątkowej. Na wniosek
WYKONAWCY —Zamawiający może wyrazić zgodę na przesunięcie terminu zakończenia umowy o tą
samą ilość dni w których panowały warunki atmosferyczne uniemożliwiające montaż tablicy.

55
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy przy użyciu materiałów i sprzętu własnego.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada możliwości i sprzęt do samodzielnego wykonania przedmiotu
umowy oraz, że prace objęte umową zostaną przeprowadzone zgodnie z zasadami BHP.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi.
4. wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody powstałe z tytułu niewłaściwego
wykonania przedmiotu zamówienia w stosunku do osób trzecich.

*6
1, Rozliczenie prac nastąpi na podstawie protokołu odbioru, podpisanego bez zastrzeżeń przez obie
Strony.
2. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić pisemnie lub e-mailem odbiór prac stanowiących przedmiot
umowy w terminie określonym w 54 umowy.
3. Zamawiający dokona odbioru prac, w terminie do 7 dni, od otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w
ust.2
4. Jeżeli wtoku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Wykonawca na własny koszt zobowiązany
jest do ich usunięcia, w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Po stwierdzeniu wad, odbiór prac
nastąpi w sposób wskazany w ust. 2, po usunięciu wad.

*7

1. Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie realizacji umowy oraz nadzoru nad właściwą realizacją
wykonania zamówienia ze strony Zamawiającego jest: P. Piotr Miąso, nr tel. 1722 18296, nr tel. kom.
600 982 696, e-mail: miasop@DukroDczyce.eu
2. Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie realizacji umowy oraz nadzoru nad właściwą realizacją
wykonania zamówienia ze strony Wykonawcy jest — p nr tel
e-mail~

*8
1. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy dokonana będzie na podstawie faktury VAT wystawionej
przez Wykonawcę.
2. Zapłata należności nastąpi w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury na
konto Wykonawcy-
3. Podstawą wystawienia faktury VAT jest podpisanie przez Strony protokołu końcowego odbioru
przedmiotu umowy.
3. Podatek od towarów i usług VAT będzie naliczany wg przepisów obowiązujących w dniu jego
naliczenia tj. wystawienia faktury VAT.
4. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie dokonywane w PLN.
5. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada: NIP 818-00-02 050.
7. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada: NIP

*9
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

Projektpn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Masarskiej 2
w Ropczycach.” nr POIS.02.03.00-OO-OO55/1 6-OO współfinansowany przez

Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności



1) w wysokości 10% ceny brutto, określonej w 52 ust.2 niniejszej umowy, w przypadku odstąpienia od
umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Oświadczenie
o odstąpieniu powinno zostać złożone wciągu 21 dni od dnia powzięcia informacji o zdarzeniu
uzasadniającym odstąpienie.
2) w kwocie 20,00 zł za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu i montażu tablicy pamiątkowej w stosunku
do terminu określonego w 54 ust. 1 umowy, z zastrzeżeniem zapisu o którym mowa w 54 ust.2.
3) opóźnienia w usunięciu wad w wysokości 10,00 zł. Za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego
dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego, do usunięcia wad.
2. W razie zaistnienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
przewyższającego wysokość zastrzeżonych w niniejszej umowie kar umownych.
4. Wierzytelność z tytułu kar umownych zostanie potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy.

*10

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Ewentualne spory wynikające z wykonania niniejszej umowy, których Strony nie będą wstanie
rozwiązać w sposób polubowny będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, Po jednym dla każdej ze Stron.

511

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający
informuje, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PUK Sp. z o.o., 39-100 Ropczyce,
ul. Przemysłowa 12; kontakt: info@puk.itl.pl „ numer telefonu: 172218296/
2. Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) zawarcia i wykonania niniejszej umowy;
2) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zamawiającym;
3) wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. w celu
ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust.
1 lit. f RODO).
3. Odbiorcami Pana/i danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pana/i
danych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
4. Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
5. Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania
wskazanych w pkt 2, w szczególności w zakresie realizacji przez Pana/ią z Administratorem umowy do
czasu zakończenia jej realizacji, a następnie w prawnie uzasadnionym interesie do zabezpieczenia
ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających
z przepisów prawa.
6. Posiada Pan/i prawo do:
1) dostępu do treści swoich danych— na podstawie art. 15 RODO
2) sprostowania — na podstawie art. 16 RODO
3) usunięcia — na podstawie art. 17 RODO

Projektpn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Masarskiej 3
w Ropczycach.” nr POIS. 02.03.00-OO-0055/16-oo współfinansowany przez

Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności



4) ograniczenia przetwarzania — na podstawie art. 18 RODO
5) przenoszenia danych — na podstawie art. 20 RODO
6) wniesienia sprzeciwu—na podstawie art. 21 RODO
7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,00-193 Warszawa), gdy przetwarzanie danych osobowych
Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dn. 27 kwietnia 2016 r. — RODO.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy. Fakt nie
podania ww. danych skutkuje brakiem możliwości nawiązania współpracy.
9. Pani/ Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub
profilowaniu.

Zamawiający: Wykonawca:
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