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Znak sprawy: 1/D/2020/ZDZO/UE
Załącznik nr 3 do zaproszenia
- projekt umowy UMOWA NR ...................
Spisana w Chorzowie w dniu ................. pomiędzy:
Polskim Związkiem Niewidomych Okręgiem Śląskim Organizacją Pożytku Publicznego z siedzibą w
Chorzowie przy ul. Katowickiej 77, 41-500 Chorzów zarejestrowanym w rejestrze stowarzyszeń i
innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice –
Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:
0000012847; NIP: 6272284517; REGON: 276302342; zwanym dalej "Zamawiającym"
reprezentowanym przez:
.................................................... - ................................................
.................................................... - ................................................
zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”
a
.........................................................................................
.........................................................................................
KRS: ……………...........….….; NIP: ……………..............…………..
reprezentowanym przez:
...........................

- ................................

zwanym dalej „Wykonawcą”.
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Umowa została zawarta w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1843), w wyniku przeprowadzonego zapytania
ofertowego, wszczętego ogłoszeniem na stronie internetowej Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania materiałów promocyjnych związanych z realizacją
operacji pt. „Polisensoryczne warsztaty z zakresu hortiterapii w przestrzeni warsztatowej ogrodu
sensorycznego na terenie PZN Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i
Młodzieży „Zameczek” w Rudołtowicach” na warunkach określonych przez Zamawiającego w
zaproszeniu do złożenia oferty z dnia .......... 2020 r. i oferowanego przez Wykonawcę w ofercie
przetargowej z dnia .......... 2020 r. oraz dostarczenia go w terminie określonym w § 4 pkt 1
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niniejszej umowy, a Zamawiający zobowiązuje się do odbioru przedmiotu dostawy oraz do
zapłaty umówionej ceny.
3. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami
określonymi w formularzu asortymentowo – cenowym stanowiącym załącznik do umowy.
4. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca prześle Zamawiającemu projekt
plakatu i projekt banera w wersji elektronicznej do zatwierdzenia.
§2
WARTOŚĆ UMOWY
1. Za dostarczony przedmiot zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kwotę
ryczałtową............................................ PLN brutto, (słownie: ………....................) w tym podatek
VAT w wysokości ………………….. PLN (słownie: …………………………………..)
2. W cenie, o której mowa w ust. 1 Wykonawca uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją
całości przedmiotu zamówienia (w tym m.in. koszty transportu do Zamawiającego i wydania
Zamawiającemu oraz ewentualne koszty ubezpieczenia na czas dostawy). Wykonawca nie jest
uprawniony do żądania jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia z tytułu wykonania
przedmiotu umowy.
§3
WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę, o której mowa w § 2 ust. 1 na podstawie faktury
VAT, wystawionej po spełnieniu warunków określonych w § 4 ust. 9, w terminie 30 dni, licząc od
daty otrzymania faktury od Wykonawcy.
2. Za termin dokonania płatności przyjmuje się dzień zlecenia obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego należną kwotą.

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

§4
WARUNKI I TERMINY DOSTAW
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostawy przedmiotu zamówienia w terminie do ……….
dni licząc od dnia podpisania umowy. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Polskiego
Związku Niewidomych Centrum Edukacyjno – Leczniczo – Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży
mieszczącego się przy ul. Zawadzkiego 128, 43-229 Rudołtowice, na swój koszt i swoją
odpowiedzialność w godzinach pracy administracji Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego z 2- dniowym wyprzedzeniem o
dokładnym terminie dostawy przedmiotu umowy na adres e-mail: biuro@zameczek.org.pl ; tel.
32 4490559;
Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego
wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje się do realizacji umowy z należytą starannością.
Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od wad.
Strony ustalają, że odbiór przedmiotu umowy dokonany będzie w oparciu o protokół zdawczo –
odbiorczy sporządzony po dostarczeniu i rozładowaniu przedmiotu zamówienia.
W czynnościach odbioru wezmą udział osoby upoważnione przez Strony.
Wykrycie wady przedmiotu zamówienia w trakcie odbioru może stanowić podstawę odmowy
odbioru. Wykrycie wady po dokonaniu odbioru nie pozbawia Zamawiającego uprawnień
wynikających z niniejszej umowy oraz możliwości dochodzenia od Wykonawcy roszczeń na
zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
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8. Podpisany bez uwag przez Strony protokół zdawczo-odbiorczy przedmiotu zamówienia stanowić
będzie podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.
9. Za datę wykonania umowy uważa się datę sporządzenia protokołu zdawczo – odbiorczego,
stwierdzającego spełnienie przez dostarczony przedmiot zamówienia wymogów.
10.
Osobą odpowiedzialną za realizację umowy po stronie Zamawiającego jest:
………………………………………………………………. – tel .: .............; e-mail: ..........;
Osobą odpowiedzialną za realizację umowy po stronie Wykonawcy jest:
………………………………………………………………. – tel .: .............; e-mail: ..........;
§5
RODO
Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016) (zwane dalej: „RODO”) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski
Organizacja Pożytku Publicznego z siedzibą w Chorzowie przy ul. Katowickiej 77, 41-500 Chorzów
zarejestrowany w rejestrze stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych,
fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000012847; NIP: 6272284517;
REGON:276302342;
2) kontakt z Administratorem Ochrony Danych: adres e-mail: slaski@pzn.org.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu
realizacji umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy, jak
również rozliczenia umowy,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, w zależności od potrzeby, będą podmioty
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty
uczestniczące w realizacji umowy, firmy ubezpieczeniowe, podmioty zajmujące się obsługą
prawną i bezpieczeństwem danych osobowych w PZN Okręg Śląski, dostawcy usług technicznych
i informatycznych PZN Okręg Śląski;
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do zapewnienia
prawidłowej realizacji umowy i jej rozliczenia z uwzględnieniem okresów przedawnienia
roszczeń i zobowiązań podatkowych, przy czym w przypadku Dostawców i Wykonawców
wyłonionych w trybie Prawa Zamówień Publicznych, PZN Okręg Śląski przechowuje protokół
wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, przechowuje umowę przez cały czas
trwania umowy, zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych (na
zasadach z art. 15 RODO), ich sprostowania (na zasadach z art. 16 RODO), usunięcia (na zasadach
art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (na zasadach art. 18 RODO), prawo do
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przenoszenia danych (na zasadach art. 20 RODO, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób
zautomatyzowany),
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym
zakresie jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową lub
niemożnością zawarcia umowy lub jej rozliczenia lub też odmową lub niemożnością podjęcia
działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy lub niemożnością wykonania czynności,
dla których konieczne jest przetwarzanie Pani/Pana danych.
§6
KARY UMOWNE
1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić
Zamawiającemu następujące kary umowne w następującej wysokości:
1) 40 % wartości Umowy w zł brutto, o której mowa w § 2 ust. 1, w przypadku, gdy
Zamawiający lub Wykonawca rozwiąże umowę (wypowie umowę lub od niej odstąpi) z
powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
2) 10 % wartości umowy w zł brutto, o której mowa w § 2 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w
realizacji dostawy, licząc od upływu terminu określonego w § 4 ust. 1,;
3) 10 % wartości umowy w zł brutto, o której mowa w § 2 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w
usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w niedotrzymaniu terminu określonego w
protokole odbioru terminu na usunięcie wad;
4) 10 % wartości umowy w zł brutto, o której mowa w § 2 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w
usunięciu wad stwierdzonych po odbiorze w niedotrzymaniu terminu wyznaczonego na
usunięcie wad, o którym mowa w § 4 pkt 9;
2. Zapłata kary, o której mowa w ust. 1 pkt 2), 3) lub 4), nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku
wykonania przedmiotu umowy.
3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających zastrzeżone
na jego rzecz kary umowne. Prawo obciążenia karą umowną nie jest zależne od wystąpienia szkody
lub jej wysokości.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia kar z wynagrodzenia określonego w fakturze.
§7
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany 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.
Prawo do odstąpienia przysługuje Zamawiającemu do ostatniego dnia obowiązywania niniejszej
umowy włącznie.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1, Zamawiający nie poniesie żadnych kosztów wynikających z
niniejszej umowy.
3. Strony mogą rozwiązać umowę w każdym czasie za porozumieniem.
§8
1. Zlecenie części przedmiotu umowy podwykonawcy nie zmieni zobowiązań Wykonawcy wobec
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Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie tej części przedmiotu umowy.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim
samym stopniu, jak za własne.
§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, a w zakresie nie uregulowanym w/w ustawą
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
§ 10
Wszelkie spory pomiędzy stronami mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą
w miarę możliwości polubownie a w braku porozumienia w ciągu 14 dni, przez Sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
§ 11
Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część. Wszelkie zmiany umowy wymagają
zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 12
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy, jeden
dla Zamawiającego.

Wykaz załączników do umowy:
Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo - cenowy.
Załącznik nr 2 – Formularz Ofertowy Wykonawcy
Załącznik nr 4 - Oferta Wykonawcy.
Wykonawca:

Zamawiający:
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