Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego Z/1-2019
WZÓR
UMOWA Nr ……………
zawarta dnia ................... 2019 r. w Koluszkach,
pomiędzy Stronami:
Wnioskodawca: Parafia Rzymskokatolicka Pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej,
ul. Mickiewicza 40/44. 9-040 w Koluszki;
NIP: 8331270128, REGON: 040025374 ,
reprezentowany przez: ks. Grzegorza Świtalskiego-Proboszcza Parafii zwanym dalej Zamawiającym
a
Firmą …………………………………………………………… z siedzibą w ……………………………………
ul ……………………………………………… wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem………………………/ Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej reprezentowaną przez :
1.……………………………………...…………………… zwanym/ą w dalszej części umowy Wykonawcą
§1
1.
Przedmiotem niniejszej Umowy są roboty budowlane termomodernizacyjne zgodnie z Audytem energetycznym oraz
Decyzją Starosty Powiatu Łódzkiego wschodniego nr 75.2018.K z dn. 23.04.2018r. zatwierdzającą projekt budowalny
i udzielającą pozwolenia na budowę dotyczącą budynku parafialnego na terenie działki nr ewidencyjny 568/2, 569, 570,
571, 572 (jednostka ewidencyjna : 100607_ 4 obręb Koluszki) , zwane dalej ,,termomodernizacją”, dla których
Harmonogram rzeczowo-finansowy określono w załączniku nr 1 do umowy, stanowiącym jej integralną część.
2.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością zgodnie z opisem, o którym mowa w
ust.1, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz ofertą Wykonawcy
stanowiącą załącznik nr 3 do umowy.
3.
Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami umowy i kompletnie z punktu
widzenia celu, któremu ma służyć.
§2
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie termomodernizacji budynków, w tym w szczególności następujący zakres
prac termomodernizacyjnych:
W zakres zamówienia wchodzi w szczególności wykonanie następujących prac budowlano-instalacyjnych:








Ściana działowa zewnętrzna piwnicy – ocieplenie styropianem lub wełną mineralną o współczynniku 0,14 [m]
/ U [W/m2K] przy zastosowaniu metody BSO;
Ściany zewnętrzne – ocieplenie styropianem lub wełną mineralną o współczynniku 0,15 [m] / U [W/m2K]
przy zastosowaniu metody BSO;
Dach – ocieplenie wełną mineralną lub styropianem o współczynniku 0,22[m] / U [W/m2K] wraz z
usunięciem dotychczasowych warstw izolacyjnych oraz wymianą pokrycia dachowego i likwidacją wieży
plebanii.
Wymiana okien zewnętrznych na nowe o współczynniku 1,10 [m] / U [W/m2K];
Wymiana drzwi zewnętrznych na nowe o współczynniku 1,60 [m] / U [W/m2K]
Wymiana instalacji centralnego ogrzewania na nową, wyposażoną w zawory regulacyjne.
Montaż zaworów odpowietrzających, wymiana starych grzejników na nowe, stalowe, płytowe, wyposażone w
zawory termostatyczne (zakres P-1K). Montaż promienników wodnych w salach na poddaszu zasilanych z
oddzielnego obiegu. Montaż izolacji i regulacja instalacji C.O.
Wymiana obecnego kotła na gazowy wraz z przyłączeniem do sieci gazowej. Kocioł ten powinien spełniać
wymogi normy: PN EN 303-5:2012.

§3
Niniejszą umowę zawarto na czas określony, tj. od dnia podpisania umowy do dnia ………………….
§4
Terminy
1. Po podpisaniu umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w art. 41 ust. 4 pkt. 1 i w
art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ).
2. Po dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 5 ustęp 1 i § 14 ustęp 1 a i b umowy, Zamawiający w terminie do
7 dni przekaże Wykonawcy plac budowy.
3. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację projektową.
4. Rozpoczęcie robót nastąpi po protokolarnym przekazaniu przez Zamawiającego placu budowy, jednak nie później
niż w terminie do 7 dni od daty przekazania placu budowy.
5. Roboty budowlane powinny być zrealizowane w okresie od podpisania umowy do dnia
14 października 2020 r.
W tym terminie Wykonawca powinien spełnić następujące warunki:
a) wykonać wszystkie prace budowlane związane z realizowaną inwestycją,
b) pisemnie poinformować zamawiającego o zakończeniu robót budowlanych.
6. W terminie do dnia 01 października 2020r. Wykonawca powinien spełnić następujące warunki:
a) przedłożyć Zamawiającemu wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do odbioru technicznego,
a w szczególności: deklaracje właściwości użytkowych lub dokumenty wymienione w ustawie o wyrobach
budowlanych na zastosowane materiały, badania potrzebne do odbioru technicznego realizowanej inwestycji.
b) przygotować obiekt i pisemnie poinformować zamawiającego o gotowości do odbioru technicznego.
7. W terminie do dnia 20 października 2020 r. Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu wszystkie niezbędne
dokumenty potrzebne do odbioru końcowego, w tym dokumentację powykonawczą.
8. Odbiór końcowy nastąpi w terminie do 11 dni od daty pisemnego poinformowania Parafii Rzymskokatolickiej Pw.
Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Koluszkach, o gotowości do odbioru końcowego.
9. Termin zakończenia inwestycji i dokonania odbioru końcowego planowany jest nie później niż na dzień 31
października 2020 roku.
§5
Obowiązki stron.
1. Obowiązki Zamawiającego:
a) przekazanie placu budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy,
b) dokonanie odbioru wykonanych robót.
2. Obowiązki Wykonawcy:
a) prawidłowe wykonanie wszystkich robót związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją
projektową, warunkami wykonania oraz z aktualnie obowiązującymi normami polskimi, polskim prawem budowlanym
wraz z aktami Wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi przepisami;
b) wykonanie przedmiotu zamówienia z materiałów odpowiadających co do jakości wymogom wyrobów
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo
budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późń. zm.) oraz wymaganiom dokumentacji projektowej;
c) przywrócenie do stanu pierwotnego zajętych dla realizacji przedmiotu umowy pomieszczeń i terenów;
d) zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie ogrodzeń, instalacji, zabudowań prowizorycznych i wszystkich
innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania prac.
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i
prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy;
e) zorganizowanie prac w sposób nieutrudniający normalnego funkcjonowania placówek;
f) przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.;
g) utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji prac;
h) likwidacja placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu prac.

§6

1. Wynagrodzenie za prace objęte przedmiotem umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym.
2. Maksymalną wartość przedmiotu umowy określa się na kwotę netto ........……………………..... zł, powiększoną o
należny podatek VAT, którego stawka na dzień podpisania umowy wynosi ..…………..… %,
wartość brutto przedmiotu umowy na dzień jej podpisania wynosi ..………............... zł (słownie: ....
……………………………………...........). / Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za całość zamówienia
maksymalnie kwotę w wysokości .......…………………………………………............... zł (słownie:
……………………………………………………….....................).1
3. Do wynagrodzenia netto zostanie doliczony należny podatek VAT, według stawki obowiązującej w dniu wystawienia
faktury. .2
4. Strony przyjmują do wiadomości, że Wykonawca będzie wystawiał, a Zamawiający przyjmował, faktury VAT
uwzględniające stawkę podatku VAT obowiązującą w dniu wystawienia faktury bez konieczności aneksowania
niniejszej umowy. 3
5. Cena określona w ust. 2 obejmuje całkowitą należność, jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za wykonanie
przedmiotu umowy. Cena obejmuje wszelkie koszty i opłaty związane z realizacją umowy, w szczególności: cła i
podatki związane z wykonaniem przedmiotu umowy, koszty transportu, ubezpieczenia, koszty właściwego
oznakowania i zabezpieczenie terenu, robót porządkowych, związane z utylizacją i wywozem odpadów, dokumentacji
niezbędnej do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.
6. Płatności za wykonane roboty będą następować fakturami częściowymi za elementy robót zgodnie z zatwierdzonym
harmonogramem rzeczowo-finansowym na podstawie potwierdzonych przez Zamawiającego częściowych protokołów
odbioru poświadczających wykonanie fakturowanych robót, po dokonaniu odbiorów częściowych robót – nie częściej
niż 1 raz na 1 miesiąc kalendarzowy. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie zatwierdzony przez
Zamawiającego protokół końcowy odbioru wykonania przedmiotu zamówienia.
7. Zamawiający zobowiązuje się uregulować płatności w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze
VAT/rachunku.
8. Fakturę/ rachunek należy wystawić na: Parafia Rzymskokatolicka Pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, ul.
Mickiewicza 40/44. 95-040 w Koluszki;
NIP: 8331270128, REGON: 040025374.
Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
1 W umowie zostanie zastosowany odpowiedni zapis w zależności od faktu, czy Wykonawca będzie płatnikiem podatku VAT.
2 Jeżeli dotyczy
3 Jeżeli dotyczy

§7
1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu zamówienia objętego
niniejszą umową, potwierdzone protokołem odbioru końcowego. Protokół odbioru końcowego stanowić będzie
podstawę do ostatecznego rozliczenia wykonanego przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca przekazując zawiadomienie o osiągnięciu gotowości do odbioru zobligowany jest dostarczyć
Zamawiającemu wszystkie dokumenty certyfikacyjne na wbudowane materiały, jak również kompletną
dokumentację powykonawczą w formie opisowej, fotograficznej i rysunkowej oraz w wersji elektronicznej na nośniku
CD/DVD (2 egz.) zapisanej w formacie pdf – tekst, jpg – fotografie. Niedostarczenie Zamawiającemu wszystkich
elementów, o których mowa w zdaniu pierwszym, będzie skutkowało nieuznaniem gotowości do odbioru do czasu
usunięcie braków.
3. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia
poczynione w trakcie odbioru.
4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z
powodu niezakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.
5. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady:
1) nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając 14-dniowy termin; fakt
usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad
określony w protokole usunięcia wad,
2) nienadające się do usunięcia, to Zamawiający może:
a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na
zasadach określonych w § 7 niniejszej umowy,

§8
1. Kary umowne będą naliczane w stosunku do ceny, o której mowa w § 5 w następujący sposób:
1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,05% wynagrodzenia określonego w § 5, za każdy dzień
zwłoki liczony od terminu określonego w § 3, jednak nie więcej niż 20% wartości brutto umowy tj. kwoty ujętej w§ 5
b) 0,2% ceny za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad do dnia
faktycznego bezusterkowego odbioru jednak ogółem nie więcej niż 10% wartości brutto umowy tj. kwoty ujętej w§ 5
c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy, w wysokości 2% wynagrodzenia
określonego w§ 5
2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:
a) 0,05% ceny za każdy dzień zwłoki w odbiorze przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego jednak
nie więcej niż 20% wartości brutto umowy tj. kwoty ujętej w§ 5 .
b) 0,5% ceny z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego.
2. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia
odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w art. 471 Kodeksu Cywilnego do wysokości poniesionej
szkody.
§9
1. Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za wady każdego z elementów przedmiotu umowy ujawnione w
okresie gwarancji i rękojmi.
2. Wykonawca udziela gwarancji jakości na cały przedmiot umowy, gwarantując wykonanie robót jakościowo dobrze,
zgodnie z dokumentacją projektową, normami technicznymi i warunkami umowy.
3. Okres gwarancji wynosi ……..… miesięcy za wady każdego z elementów przedmiotu umowy.
4. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy ujawnione w okresie
odbioru końcowego i w okresie trwania rękojmi. Okres rękojmi trwa ……….. lat.
5. Bieg gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty zakończenia czynności odbioru stwierdzonej w podpisanych przez
obie strony protokołach odbioru końcowego.
6. Okres gwarancji i rękojmi biegnie równolegle.
7. Ustala się następujące terminy usuwania stwierdzonych wad:
a) W przypadku wystąpienia wad, które uniemożliwiają korzystanie z obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, narażają
użytkowników na niebezpieczeństwo oraz narażają na uszkodzenie mienia, Wykonawca zlikwiduje je nie później niż w
następnym dniu po ich zgłoszeniu,
b) W przypadku wystąpienia wad w okresie gwarancji Wykonawca przystąpi do ich usuwania najpóźniej w terminie
siedmiu dni od daty zgłoszenia wady.
8. Wykonawca zobowiązuje się bezzwłocznie usunąć, na własny koszt, wszelkie wady i usterki przedmiotu umowy,
materiałów i wyposażenia, które ujawnią się w okresie gwarancji. W szczególności Wykonawca, na własny koszt i
ryzyko, wymieni, naprawi, uzupełni przedmiot umowy w tym wszelkie prace i urządzenia, tak aby były one zgodne z
wymogami zawartymi w umowie, normami, przepisami prawa, wiedzą techniczną, jak również, żeby spełniały one
wymagane standardy funkcjonowania i niezawodności.
9. Wykonawca będzie zobowiązany usunąć wszelkie wady lub usterki w terminach ustalonych przez Zamawiającego.
W wypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do usunięcia wad lub usterek, lub nie usunięcia ich przez Wykonawcę
w terminie wynikającym z w/w zasad, Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt i
ryzyko Wykonawcy, zachowując prawo wynikające z gwarancji i rękojmi. Zamawiający ma prawo potrącić koszty
zastępczego usunięcia wad lub usterek z wynagrodzenia Wykonawcy.
10. Dla wad usuniętych w okresie gwarancji i rękojmi termin rękojmi i gwarancji dla tego zakresu robót biegnie od
nowa.
§10
1. Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego - Umowa o dzieło - stronom przysługuje
prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
a) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
b) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich przez okres dłuższy niż 30 dni,
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
c) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni.
2) Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno
zawierać uzasadnienie.
2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki
szczegółowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy
protokół inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia,
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy
nastąpiło odstąpienie od umowy,
c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez
Wykonawcę do realizacji innych robót, nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn
niezależnych od niego,
d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających,
jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
e) Wykonawca przygotuje rozliczenie robót wykonanych na podstawie projektu budowlanego oraz kosztorysów
powykonawczych opracowanych na podstawie cen jednostkowych przyjętych w kosztorysach ofertowych złożonych do
zapytania,
f) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone
lub wniesione.
3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
zobowiązany jest do:
a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia
odstąpienia,
b) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń
związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych
obiektów i urządzeń,
c) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
§ 11
1. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w całości
lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
2. Wykonawca nie może zaangażować do wykonania umowy podwykonawców, bez uprzedniej zgody Zamawiającego
wyrażonej na piśmie.
3. Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy będą przestrzegać wszystkich postanowień niniejszej umowy. 5 4.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawców jak za działania własne. Odpowiedzialność
Wykonawcy i podwykonawców ma charakter solidarny.

§ 12
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie pieniężnej , albo gwarancji
ubezpieczeniowej, albo gwarancji bankowej w wysokości ………………….. zł słownie :
……………………………………………………………………………… co stanowi 5% ( słownie: pięć procent )
ceny ofertowej brutto.
2. Zabezpieczenie w pełnej wysokości powinno być wniesione najpóźniej w dniu podpisania umowy:
a) w wysokości 70% na cały okres realizacji robót z uwzględnieniem czasu potrzebnego na odbiór końcowy tj. min o 30
dni dłużej
b) w wysokości 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania zadania od momentu podpisania umowy na cały
okres realizacji oraz udzielonej rękojmi i gwarancji z uwzględnieniem czasu potrzebnego na dokonanie odbioru
pogwarancyjnego tj. minimum o 15 dni dłużej.
3. W przypadku wpłaty wpłaty w pieniądzu zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie przechowywane
przez Zamawiającego na oprocentowanym koncie.
4. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca jedna z form wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, powinna spełniać co najmniej następujące wymogi:
a) ustalać beneficjenta gwarancji zabezpieczenia, tj.Parafię Rzymskokatolicką Pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w
Koluszkach,
b) określać kwotę zabezpieczenia w złotych,
c) określać termin ważności,
d) określać termin zabezpieczenia ,
e) być zabezpieczeniem nieodwołalnym, bezwarunkowym, płatnym na każde żądanie Zmawiającego.

f) gwarancja nie może nakładać obowiązku uzgadniania z gwarantem zmian w umowie pomiędzy Zamawiającym, a
Wykonawcą oraz żadnych dodatkowych warunków np. nakazów przekazywania Gwarantowi wezwania do zapłaty za
pośrednictwem banku.
5. Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% kwoty zabezpieczenia w terminie do 30 dni po odbiorze końcowym
przedmiotu umowy. Pozostałe 30% kwoty zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za
wady ma podstawie protokołu gwarancyjnego przeglądu technicznego zakończonego wynikiem pozytywnym.
§13
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§14
1. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za realizację postanowień niniejszej umowy oraz odbiór przedmiotu
zamówienia jest: ………………………................., tel. ......................................; e-mail: .............................................
2. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację postanowień niniejszej umowy i przekazanie
Zamawiającemu przedmiotu zamówienia jest: ……………………………..........., tel. ......................................; email: ..........................................…
§15
Zamawiający informuje, że umowa realizowana jest w ramach projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 20142020 (IV Gospodarka Niskoemisyjna).
§16
Strony dołożą wszelkich starań, aby ewentualne spory rozstrzygnąć polubownie. W przypadku, gdy nie dojdą do
porozumienia, spory rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§17
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§18
Wykonawca umowy zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności informacji uzyskanych w związku z
wykonywaniem umowy, także po zakończeniu realizacji umowy.
§19
1. Klauzula informacyjna dotycząca RODO.
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 Parafia Rzymskokatolicka Pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej
w Koluszkach
2) Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia.
3) Przetwarzane Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione osobom biorącym udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 8 pkt 4, oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( tekst
jednolity : Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ), dalej „ustawa Pzp”; ?
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a w przypadku umówi postępowań o udzielenie zamówienia
publicznego, które otrzymały dofinansowanie przez Unię Europejską przez okres wynikający z uchwały w sprawie
przyznania dofinansowania oraz obowiązku archiwizacyjnego.

5) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże należy mieć na uwadze, iż jest równocześnie warunkiem
wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
6) PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE WZGLĘDEM DANYCH OSOBOWYCH.
Zgodnie z przepisami RODO, względem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/ Panu następujące
uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych;
b) prawo do sprostowania danych osobowych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych;
d) prawo do ograniczania przetwarzania danych osobowych;
e) prawo do przenoszenia danych osobowych;
f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
g) prawo do niepodlegania decyzji polegającej na zautomatyzowanym przetwarzaniu.
7) Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, przysługuje
Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9) W przypadku nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych, przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia
skargi do państwowego organu nadzorczego do spraw ochrony danych, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
§20
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
Zamawiający Wykonawca
Spis załączników:
1. Harmonogram rzeczowo-finansowy
2. Oferta wykonawcy

