UMOWA
zawarta w dniu ………….....2019 r. w Nowym Sączu
pomiędzy:
Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu z siedzibą 33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 56. Numer
ewidencyjny NIP: 734-11-38-068, REGON 000282122,reprezentowanym przez:
Dyrektora – Roberta Ślusarka zwanym dalej „Zamawiającym”
a
……………………………………………………, NIP …………………, REGON ………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”.
Ze względu na wartość zamówienia przedmiotowa umowa nie podlega reżimowi ustawy Prawo
zamówień publicznych - podstawa prawna art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych. (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986)
Strony zawarły umowę w ramach projektu pn.: „Modernizacja energetyczna wojewódzkich
budynków użyteczności publicznej” współfinansowanego ze środków RPO Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś 4. Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3. Poprawa
efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym 4.3.3. Głęboka modernizacja
energetyczna budynków użyteczności publicznej – inwestycje regionalne.
§1
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia,
którym jest: wykonanie i montaż 1 szt. tablicy informacyjnej jednostronnej o wymiarach 80 cm x
120 cm.
2. Tablica musi zostać wykonane według wytycznych stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej
umowy.
3. Tablica ma informować o realizacji zadania pn.: „Modernizacja energetyczna wojewódzkich
budynków użyteczności publicznej” współfinansowanego ze środków RPO Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś 4. Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3. Poprawa
efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym 4.3.3. Głęboka modernizacja
energetyczna budynków użyteczności publicznej – inwestycje regionalne.
4. Miejsce montażu tablic informacyjnej: Muzeum Nikifora w Krynicy Zdrój ulica Bulwary Dietla 19,
33-380 Krynica-Zdrój. Szczegółowa lokalizacja wymaga konsultacji z przedstawicielem
Zamawiającego.
§2
1. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością gdzie projektuje się
lokalizację znaku objętego niniejszą umową.
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona zgodnie z wymogami Zamawiającego,
obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością
wymaganą przy pracach tego rodzaju.
§3
Terminy wykonania zamówienia ustala się w okresie do 01.03.2019 r.
§4
1. Zapewnienie przestrzegania warunków BHP oraz wykonanie zabezpieczeń w rejonie
prowadzonych robót należą do Wykonawcy.
2. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonaniem
przedmiotu umowy. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia istniejących urządzeń lub

uzbrojenia terenu w toku realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do ich
naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na swój koszt.
3. Wykonawca zobowiązuje się po zakończeniu robót uporządkować teren w miejscu ustawionej
tablicy.
§5
W przypadku zgłoszenia wad lub usterek Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie 7
dni od ich pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego. Usunięcie wad stwierdza się protokolarnie.
§6
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.
2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie Prawo Budowlane.
3. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt do akceptacji przed ostatecznym wykonaniem
tablicy
informacyjnej.
Projekt
należy
przesłać
pocztą
elektroniczną
na
adres:
inwestycje@muzeum.sacz.pl w terminie 4 dni roboczych od podpisania umowy.
§7
1. Odbiór przedmiotu umowy będzie przeprowadzony komisyjnie z udziałem przedstawicieli obu stron
w formie protokołu zdawczo – odbiorczego.
2. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiający
odmówi odbioru wykonanych prac i będzie żądał ponownego wykonania przedmiotu umowy w
należytej jakości technicznej, zgodnie z projektem graficznym i wytycznymi z załącznika nr 1 do
niniejszej umowy w terminie wskazanym w §5.
§8
1.
2.

3.
4.
5.

Strony ustalają, że wynagrodzenie z tytułu niniejszej Umowy będzie miało formę ryczałtu.
Ustalone w tej formie wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:
Cena brutto ................................. PLN (słownie złotych ...........................................................),
w tym podatek VAT (23%) .................................... PLN, kwota netto ...................................... PLN,
Wynagrodzenie ryczałtowe jest stałe na czas trwania umowy, z wyłączeniem podatku VAT jako
elementu niezależnego od Wykonawcy.
Podstawę do określenia wyżej wymienionej ceny stanowi złożona i przyjęta oferta.
Kwota określona w ust. 2 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania.
§9

1.
2.
3.

Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury VAT po
dokonaniu protokólarnego odbioru przedmiotu umowy.
Zamawiający dokona zapłaty prawidłowo wystawionej faktury w terminie 30 dni od daty jej
otrzymania.
Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy płatne będzie w formie przelewu na konto
bankowe Wykonawcy podane na fakturze.
§10

1.
2.
3.

Zamawiający jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, posiada nr NIP 734-11-38-068.
Fakturę za wykonane prace należy wystawiać na adres: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, ul.
Jagiellońska 56, 33-300 Nowy Sącz.
Wykonawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, posiada nr NIP: …………………

§11
Strony postanawiają, że będą naliczane kary umowne, w następujących wypadkach i wysokościach:
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
- za każdy dzień niedotrzymania wyznaczonego terminu realizacji umowy – w wysokości 0,2%
wynagrodzenia określonego w § 8 ust.2,
- za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad lub usterek ujawnionych w okresie gwarancji lub
rękojmi w wysokości 0,2% kwoty wynagrodzenia określonego w § 8 ust.2.
Wykonawca obciąży Zamawiającego karami umownymi z tytułu nie przystąpienia do odbioru
przedmiotu umowy w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zakończenia prac przez Wykonawcę, za
każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 8 ust.2.
W razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia
określonego w §8 ust.2.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn
dotyczących Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w §8 ust.2.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia kar umownych ze swojego wynagrodzenia bez
dalszych wezwań.
W przypadku nienależytego wykonania umowy Wykonawca, niezależnie od obowiązku zapłaty
kar umownych, jest obowiązany naprawić pełną szkodę na zasadach ogólnych wynikających
z kodeksu cywilnego.
Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca popadł w zwłokę w terminowym
wykonaniu przedmiotu umowy, przekraczającą 14 dni.
§12

1. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Zamawiającego ustala
się : Janusza Obtułowicza – Kierownika Działu Konserwacji Architektury i Inwestycji.
2. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Wykonawcy ustala się:
…………………………….–
§13
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu do niniejszej umowy pod rygorem nieważności.
§ 14
Zgodnie z art. 13 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 (dalej „RODO”) i
ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2018. 1000), Muzeum
Okręgowe w Nowym Sączu, jako Zamawiający, przedstawia podstawowe informacje dotyczące
przetwarzania danych osobowych uzyskanych w związku z zawarciem i realizacją niniejszej umowy:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu z siedzibą
w Nowym Sączu, z którym można się skontaktować w następujący sposób:




adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 56
adres e-mail: sekretariat@muzeum.sacz.pl,
telefon: 18 443-77-08

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych można się skontaktować, poprzez adres :
e-mail: sekretariat@muzeum.sacz.pl lub pisemnie na adres głównej siedziby
Administrator przetwarza dane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
w związku z wykonywaniem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. b), c) f) RODO).
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych
celów, zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach prawa.
CEL PRZETWARZANIA

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

(art. 6 ust 1 lit. b) RODO).

Przez okres niezbędny do jej wykonania, a po
tym czasie przez okres przewidziany
przepisami
prawa
do
zabezpieczenia
ewentualnych roszczeń.

Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze w związku z wykonywaniem umowy

Do czasu wypełnienia tych obowiązków przez
Administratora.

Zawarcie umowy z Administratorem

(art. 6 ust 1 lit. c) RODO).
W przypadku przetwarzania danych osobowych dla
wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów
Administratora , w tym:

statystycznych,

raportowania wewnętrznego,

archiwalnym,

w celach dochodzenia należności.

podatkowych i składkowych
(art. 6 ust 1 lit. f ) RODO)

Do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych
interesów Administratora lub do czasu
wniesienia przez Państwa sprzeciwu na takie
przetwarzanie.

Administrator informuje, że zainteresowanemu przysługują następujące prawa:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO);
2) sprostowania (poprawienia) nieprawidłowych danych (art. 16 RODO);
3) usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie (prawo do bycia zapomnianym w art. 17 RODO);
4) ograniczenia przetwarzania danych (tzn. wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie
danych – stosownie do złożonego wniosku - art. 18 RODO);
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art.
21 RODO – tj. wobec przetwarzania danych osobowych opartych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f);
6) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznają Państwo, że przetwarzanie
danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Strony oświadczają, że wypełniły obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe pozyskały bezpośrednio lub pośrednio w celu
realizacji niniejszej umowy.

§15
1.
2.

3.

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy znajdują zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego w części dotyczącej umowy o dzieło.
Wszelkie spory powstałe na tle realizacji umowy, Strony będą starały się rozwiązać polubownie.
W razie niemożności osiągnięcia ugody Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie właściwemu
dla Zamawiającego sądowi powszechnemu.
Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy
innemu podmiotowi bez zgody Zamawiającego.

§16
Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egz. dla
Wykonawcy, 1 egz. dla Zamawiającego.

Załączniki:
- załącznik nr 1 – wytyczne do wykonania tablicy informacyjnej
- rysunek nr 1 – wzór tablicy informacyjnej

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

