
 

 

Zadanie będzie realizowane przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej  

w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 

Projekt umowy między beneficjentem a wykonawcą 

UMOWA nr PBU/___  

NA WYKONANIE USŁUGI POLIGRAFICZNEJ  

- wydrukowanie wielojęzycznego przewodnika „Szlak dawnych klasztorów Zakonu Reformatów 

Węgrów- Rawa Ruska” 

zawarta w dniu _________ r. w _______ pomiędzy:  

Parafią Rzymskokatolicką św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy w Węgrowie, ul. Ko-

ściuszki 27a, 07-100 Węgrów, NIP: 8241363613, REGON: 710446495, zwaną dalej „Zamawiającym” 

lub „Beneficjentem” reprezentowanym przez: Proboszcza – Księdza dr. Romualda Koska 

z jednej strony, 

oraz 

Imię i Nazwisko Wykonawcy 

Adres Wykonawcy 

PESEL/NIP:  

reprezentowanym przez: 

zwanym dalej „Wykonawcą”  

 

została zawarta umowa o następującej treści:   

§ 1. Przedmiot umowy  

Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa poligraficzna - wydrukowanie wielojęzycznego prze-

wodnika „Szlak dawnych klasztorów Zakonu Reformatów Węgrów- Rawa Ruska” w formacie B5, 

120 stron, papier 120 g., pełny kolor, nakład 1000 egzemplarzy, szycie klejowe, twarda okładka. 

 
§ 2. Komunikacja 

Wszelkie dokumenty, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą między stronami umowy 

w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują kore-

spondencję elektronicznie – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania. 

Do kontaktowania się upoważnieni są: 
- ze strony Wykonawcy: ___ 
- ze strony Zamawiającego: ___ 
 

§ 3. Realizacja zadao i opóźnienia 

Okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące od 1.08.2019 do 31.07.2021 r. zgodnie z Umową gran-
tową Nr PLBU.01.01.00-14-0658/17-01. 
Realizacja umowy w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia rozpocznie się w dniu następ-
nym po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą, a zakooczy do 15 grudnia 2020 r.  
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§ 4. Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 

1.Za wykonanie całości przedmiotu Umowy, określonego w § 1 niniejszej Umowy, Strony ustalają 
wynagrodzenie w wysokości ___ złotych netto plus podatek VAT ___ złotych, tj. ___ złotych 
brutto (słownie: ___ )  
2.Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przed-
miotu umowy, w tym w szczególności: wartośd usługi, wszelkie koszty dojazdu do Zamawiającego, 
podatki, składki i inne opłaty nie wymienione, a które mogą wystąpid przy realizacji przedmiotu 
umowy. 
3.Strony ustalają, że płatnośd będzie dokonana następująco: 
- za wykonanie zadania po przedstawieniu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. 
4. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w 
terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury.  
5.Za nieterminowe płatności, Wykonawca ma prawo naliczyd odsetki ustawowe.  
 
§ 5. Rozstrzyganie sporów i prawo właściwe 

1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub z nią związane, które nie mogą byd rozstrzy-
gnięte polubownie, będą podlegały wyłącznej jurysdykcji sądu właściwego dla Beneficjenta. 
2. Niniejsza Umowa podlega prawu obowiązującemu w kraju Beneficjenta. 
 
§ 6. Ochrona danych 

1. Beneficjent jest świadomy faktu, że jest administratorem danych osobowych przekazywanych 
Audytorowi w celu realizacji Umowy. Beneficjent powierza Wykonawcy przetwarzanie tych danych 
osobowych. 
2.Wykonawca ogranicza dostęp do danych powierzonych przez Beneficjenta personelowi absolut-
nie niezbędnemu do wykonania, zarządzania i monitorowania Umowy oraz zapewnia, że osoby te 
zobowiązały się do zachowania poufności. 
3.Wykonawca jest świadomy faktu, że jego dane osobowe będą przetwarzane przez organy odpo-
wiedzialne za wdrażanie Programu, to znaczy przez Instytucję Zarządzającą, Wspólny Sekretariat 
Techniczny. Dane te będą przetwarzane w związku z weryfikacją raportów z realizacji projektu, 
rozliczeniem wydatków poniesionych przez beneficjenta i przeprowadzeniem kontroli systemo-
wych. Administratorem tych danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regio-
nalnego w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. Adres e-mail 
Inspektora Ochrony Danych: iod@miir.gov.pl. 
Wykonawca może uzyskad dostęp do swoich danych, może także je uzupełniad, aktualizowad lub 
poprawiad. 
4. Szczegóły dotyczące powierzenia przetwarzania danych osobowych będą uzgadniane między 
stronami zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju1. 
 
§ 7. Zmiana umowy  

1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z za-
chowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

                                                                    
1
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanym dalej RODO lub prawem 

krajowym obowiązującym w danym kraju). 

mailto:iod@miir.gov.pl
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2.Niedopuszczalna jest zmiana postanowieo zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na pod-
stawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem poniższych przypadków:  
jeżeli zmianie ulegną powszechnie obowiązujące przepisy prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację przedmiotu umowy; 
- gdy nastąpi zmiana umów zawartych pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w 
szczególności zmiany postanowieo umowy grantowej, zmiany dokumentów programowych Pro-
gramu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, w zakresie mającym wy-
łącznie bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy. Zmiany mogą dotyczyd w szczególno-
ści zasad kwalifikowalności wydatków, katalogu wydatków kwalifikowanych, wzorów sprawozdao, 
dokumentowania wydatków; 
- gdy zmianie uległy stawki podatku VAT. 
 

Sporządzono w języku polskim w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

Załącznik I: Zapytanie ofertowe 

Załącznik II: Oferta Wykonawcy 

 

Ze strony Wykonawcy Ze strony Beneficjenta 

Imię:  Imię:  

Nazwisko:  Nazwisko:  

Podpis:  Podpis:  

Data:  Data:  

 


