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                                                                                          Załącznik nr 4  

 

UMOWA NR ……………. 

 

zawarta w dniu ....................... 2020 r. w ……………………….,  pomiędzy: 

 

 

……………………………………….………………., reprezentowanym przez:  

 

.............................................................................................................................................................. 

zwanym w treści umowy „Zamawiającym” 

a  

....................................................... z siedzibą w ................ adres .....................................................,.... 

 

reprezentowaną przez: 

................................................................................................................................................................ 

zwaną w treści umowy „Wykonawcą”,  

 

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania w formie zapytania o cenę na  usługę 

polegającą na opracowaniu treści mapy turystycznej w wersji cyfrowej oraz papierowej wraz z wydrukiem 

dla obszaru Gminy Gródek nad Dunajcem oraz Gminy Lendak (SK). 

Umowa zawarta zostaje w związku z realizacją projektu pt. Rozwój i promocja potencjału turystycznego w 

Gminie Gródek nad Dunajcem i Obec Lendak, numer: INT/ET/TAT/1/III/B/0214. Projekt współfinansowany 

z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca  przyjmuje do realizacji zamówienie polegające na opracowaniu treści 

mapy turystycznej w wersji cyfrowej oraz papierowej wraz z wydrukiem dla obszaru Gminy Gródek nad 

Dunajcem oraz Gminy Lendak (SK) o parametrach technicznych określonych w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

§ 2 

1. Termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia ……………………r. 

(zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy).  

2. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje i narzędzia niezbędne do należytego wykonania 

przedmiotu umowy, a także zobowiązuje się do zachowania rzetelności i terminowości realizacji działań 

opisanych w § 1 ust. 1. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z umową i jej załącznikami, 

zasadami współczesnej wiedzy technicznej, przy uwzględnieniu najwyższej staranności i jakości, jak 

również z zastosowaniem zaleceń, uwag i wytycznych określonych przez Zamawiającego w trakcie 

realizacji przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że na wszystkich materiałach powstałych w ramach realizacji przedmiotu umowy 

zostaną umieszczone: logo programu zgodnie z zasadami opisanymi w „Poradniku/wytycznych dla 

beneficjenta i beneficjenta mikroprojektów w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach 

programów EWT 2014-2020” oraz inne logo i znaki graficzne wymagane w załączniku nr 1- opisie 

przedmiotu zamówienia. 
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§ 3 

Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z Zamawiającym projekt całości opracowania i poszczególnych jego 

elementów w celu akceptacji, ewentualnych poprawek przed ostatecznym drukiem reprodukcją przedmiotu 

umowy.  

§ 4 

1. Za prawidłową realizację przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie: 

brutto w wysokości............................... zł  w tym:  VAT …..% - ………………….…………….zł  

(cena netto: ……………….…………….zł) zgodnie z ofertą wykonawcy.  

2. Wymienione wynagrodzenie brutto nie może ulec podwyższeniu. 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera w sobie wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu 

umowy  

4. Do zadań Wykonawcy uwzględnionych w kosztach realizacji przedmiotu umowy należeć będzie: 

a) opracowanie mapy zgodnie z zaleceniami Zamawiającego w tym dokonywanie zmian i korekt zgodnie 

z zaleceniami Zamawiającego  

b) skład publikacji 

c) druk publikacji w tym wydruk próbny 

d) dostarczenie publikacji w wersji elektronicznej pdf oraz w wersji edytowalnej  

e) dostawę publikacji wraz z rozładunkiem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego 

Pozostałe wymagania względem przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszej umowy- opis 

przedmiotu zamówienia. 

5. Wszystkie wykonywane materiały przed ich reprodukcją (wersja ostateczna) należy uzgodnić z 

Zamawiającym w celu akceptacji i wprowadzenia ewentualnych poprawek, zmian. 

§ 5 

1. Zamawiający dokona płatności za prawidłowo wykonany przedmiot umowy przelewem w ciągu 30 

dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT na konto Wykonawcy wskazane w 

fakturze VAT  

2. Zamawiający stwierdzi wykonanie usługi oraz poprzez podpisanie protokołu zdawczo odbiorczego- 

wzór protokołu stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

3. Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru „bez zastrzeżeń”, podpisany przez 

przedstawicieli Stron, który stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania przedmiotu 

zamówienia 

4. Jako datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. Miejscem odbioru przedmiotu zamówienia będzie siedziba Zamawiającego. 

 

§ 6 

1. Wykonawca wykona umowę samodzielnie/ Wykonawca powierzy wykonanie umowy w 

następującym zakresie …….. podwykonawcy (wskazanemu w ofercie). 

2. Wykonawca nie może bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego przenosić obowiązków i praw 

(w tym  wierzytelności) wynikających z umowy na osobę trzecią. 
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§7 

1. Wykonawca  zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w przypadku niedotrzymania terminu 

wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości ceny brutto określonej w § 4 ust. 1 umowy, 

za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci na 

rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10 % wartości ceny brutto określonej w § 4 ust. 1 

niniejszej umowy. 

3. Zamawiający  zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych, przenoszącego wysokość  zastrzeżonych kar umownych. 

4. Strony ustalają, że należność tytułem kary umownej, o której mowa w ust. 2, płatna będzie na 

podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego z terminem płatności do 3 dni od 

daty doręczenia Wykonawcy. W razie bezskutecznego upływu terminu zostaną naliczone odsetki 

ustawowe.  

5. Zamawiający może dokonać potrącenia wymagalnych kar umownych wraz odsetkami ustawowymi 

za opóźnienie z wynagrodzenia Wykonawcy, składając stosowne oświadczenie. 6. Ustanowione w ust. 

1 odszkodowanie w formie kar pieniężnych oraz uregulowanie tego odszkodowania za niedopełnienie 

postanowień umowy nie zwalnia Wykonawcy z wykonania zobowiązań wynikających z umowy za 

wyjątkiem odstąpienia od umowy o którym mowa w ust. 2. 

 

§8 

1. W razie opóźnienia w wykonaniu zamówienia przekraczającego łącznie 14 dni kalendarzowych 

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy bez potrzeby udzielenia Wykonawcy dodatkowego 

terminu. Wyznaczenie przez Zamawiającego nowego terminu nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

zapłaty kar umownych określonych  w § 7.  

2. Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, wykorzystywać 

jakichkolwiek dokumentów lub informacji dostarczonych przez Zamawiającego w innych celach niż 

wykonanie Umowy. 

3. Jakiekolwiek dokumenty, zdjęcia lub informacje dostarczone przez Zamawiającego pozostają 

własnością Zamawiającego i podlegają zwrotowi  Zamawiającemu wraz ze wszystkimi kopiami oraz 

nośnikami, na których dokumenty zostały zapisane, po zakończeniu realizacji Umowy. 

4. W razie wystąpienia 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 powyższych okolicznościach.  

 

§ 9 

1. Z chwilą podpisania przez Strony protokołu odbioru „bez zastrzeżeń”, o którym mowa w § 5 ust. 2, 

Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy, o którym 

mowa w § 1 ust. 1, i udziela zezwolenia na wykonanie praw zależnych, bez ograniczeń czasowych i 

terytorialnych, na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia umowy, a w 

szczególności:  

1) publicznej prezentacji na wystawach, w środkach masowego przekazu, w publikacjach i 

materiałach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych Zamawiającego, w całości lub w 

dowolnie wybranej części,  

2) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w 

czasie przez siebie wybranym w szczególności w Internecie,  

3) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania, w celu wykorzystania w całości lub w części przez 

Zamawiającego,  
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4) użytkowania na własny użytek, dla potrzeb ustawowych i statutowych zadań Zamawiającego,  

5) wprowadzania do pamięci komputera na dowolnej liczbie własnych stanowisk komputerowych,  

6) zwielokrotniania dowolną techniką.  

2. Przedmiot umowy nie będzie bez uprzedniej zgody Zamawiającego udostępniany publicznie ani w 

inny sposób rozpowszechniany ani udostępniany osobom trzecim przed datą podpisania protokołu 

odbioru przedmiotu zamówienia.  

3. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1, dotyczyć będzie przedmiotu umowy w stanie, w jakim 

znajdować się on będzie w dniu przeniesienia oraz w każdym następnym dniu włącznie z 

dokonywanymi przez Wykonawcę zmianami, poprawkami, rozbudową, uzupełnieniami i 

modyfikacjami. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń 

wynikających z powyższych tytułów przeciwko Zamawiającemu Wykonawca będzie zobowiązany do 

przystąpienia w procesie do Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z 

udziału w sprawie. 

§ 10 

1. Zamawiający informuje, iż osobą do kontaktu w sprawie zamówienia jest: 

…………………………… 

2. Wykonawca informuje, iż osobami do kontaktu są: 1. ………………………… 2. 

…………………… 

3. Wskazane przez Wykonawcę osoby są osobami oddelegowanymi do realizacji i uzgodnienia 

przedmiotu umowy. 

4. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartych w umowie w przypadku: 

a) zmiany przepisów prawnych mających wpływ na cenę umowy; 

b) zmiany nazwy, adresu firmy, spowodowane zmianą formy organizacyjno – prawnej, 

przekształceniem lub połączeniem z inną firmą; 

c) wystąpieniem sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej 

wpływ  na usługę 

d) zmianę terminu realizacji umowy będącą wynikiem sytuacji nadzwyczajnych. 

5. Warunkiem zmiany umowy będzie udokumentowany wniosek Wykonawcy, a zmiana może nastąpić 

w przypadku, gdy jej wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia i Strony 

umowy wyrażą zgodę. 

6. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonaniem przedmiotu zamówienia, tak dalece, 

że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał wykonać przedmiot zamówienia w czasie umówionym – 

Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od Umowy odstąpić nawet jeszcze przed 

upływem terminu do wykonania przedmiotu zamówienia.  

7. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie 

 

§ 11 

1. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy rozstrzygane będą przez Sąd powszechny w 

miejscu siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

§ 12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

Wykonawca :                                            Zamawiający : 
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Załączniki do umowy: 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

2. Kopia oferty wykonawcy 

3. Wzór protokołu odbioru 

4. Klauzula RODO 
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Załącznik nr 3 – wzór protokołu odbioru 

Wielogłowy, ............. 2020 r.  

Protokół zdawczo – odbiorczy 

Dotyczy: Umowy nr ........................................z dnia ....................................... 

Dotyczy: opracowanie treści mapy turystycznej w wersji cyfrowej oraz papierowej wraz z 

wydrukiem dla obszaru Gminy Gródek nad Dunajcem oraz Gminy Lendak (SK) 

 

Termin realizacji zgodnie z umową: …………………………………. 

Data odbioru: …………………….. miejsce odbioru: …………………………………… 

Przedstawiciel(e) Zamawiającego: 

1. ............................................................. 

Przedstawiciel(e) Wykonawcy: 

1. ............................................................ 

Wartość przedmiotu umowy :………………………………. 

Komisja stwierdza, że przedmiot umowy został wykonany zgodnie z Umową i nie stwierdza wad, a 

Zamawiający oświadcza, że nie ma zastrzeżeń do wykonania zamówienia* 

 

Komisja stwierdza, że przedmiot umowy został wykonany niezgodnie z Umową i stwierdza wady, a 

Zamawiający ma zastrzeżenia do wykonania zamówienia tj. : 

…………………………………………………………………………………………………* 

*niewłaściwe skreślić 

Zamawiający:       Wykonawca: 

..........................................    ......................................................... 

 

Protokół sporządzono w 2-óch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 
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Załącznik nr  4 RODO -Klauzula informacyjna 

 

     …………………………………………….. 

               (miejscowość, data) 

……………………………………… 

……………………………………… 

(Nazwa i adres Wykonawcy) 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

zgodna 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  ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Horyzont360, Wielogłowy 153, 33-

311 Wielogłowy.  

2) Z Administratorem Danych można się skontaktować za pomocą email: 

fundacja@fundacjahoryzont360.pl, telefonicznie: 18 4477115 oraz pisemnie na adres siedziby 

Administratora. 

3) W trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące Państwa nie będą zapadać 

automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane 

działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (dalej „Rozporządzenie”). 

4) Celem przetwarzania Państwa danych jest zawarcie przez Państwa umowy na świadczenie 

oferowanej usługi, a także przechowywanie na poczet kontroli Projektu oraz innych kontroli 

przewidzianych przepisami prawa, w tym kontroli skarbowych. 

5) Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia tj. 

niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem 

umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze w postaci przechowywania dokumentów na potrzeby 

kontroli udzielonego finansowania projektu wynikającego z Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków na lata 2014 -2020 oraz innych kontroli w tym kontroli skarbowych.  

6) Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom lub organom uprawnionym do ich 

przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą 

osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania Opracowanie 

treści mapy turystycznej w wersji cyfrowej oraz papierowej wraz z wydrukiem dla obszaru Gminy 

Gródek nad Dunajcem oraz Gminy Lendak (SK) i umowy. Państwa dane nie będą przekazywane 

innym odbiorcom poza tymi, o których mowa w zdaniu poprzednim.  

7) Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom 

międzynarodowym.  

8) Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są 

przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane to okres dwóch lat 

od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu zestawienia wydatków do Komisji Europejskiej, w 

którym to ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończenia operacji, w ramach której prowadzone 

jest niniejsze postępowanie.  

9) Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:  
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a) żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa,  

b) sprostowania danych*, 

c) żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**.  

10) Jednocześnie informujemy, iż nie przysługuje Pani / Panu:  

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO.  

11) W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez 

Fundację Horyzont360, Wielogłowy 153, 33-311 Wielogłowy,  mają Państwo prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą 

w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

12) Podanie danych jest warunkiem ważności oferty i zawarcia umowy.  

13) Zapoznałem/-am się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich 

poprawiania.  

…………………………………………………… 

(data i podpis osoby, której dane osobowe są 

przetwarzane) 

*Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z 

Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 

oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

**Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w 

celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 

fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 

państwa członkowskiego.  

 

 

 


