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Załącznik nr 2 –Istotne postanowienia umowy IPU

zawarta w dniu

roku w Bytomiu pomiędzy:

Parafią rzym.-kat. pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
ul. Księdza Karola Koziołka 3
41-902 Bytom
NIP 6262124551; REGON 040055984
zwanym dalej „Zamawiającym”,
reprezentowaną przez:
ks. Piotra Kopiec – Proboszcza Parafii
a,

zwaną dalej „Wykonawcą”
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każde z osobna „Stroną”.

Strony postanawiają uzgodnić co następuje:

§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia funkcji Koordynatora Projektu
pn. „Prace remontowe przy kościele filialnym p.w. Ducha Św. w Bytomiu”, współfinansowanego
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
2. Do głównych zadań Koordynatora projektu należało będzie między innymi:
1) Koordynowanie i zarządzanie projektem,
2) Kierowanie wykonaniem projektu w formie nadzoru merytorycznego, zgodnie z
harmonogramem realizacji projektu, z zawartą umową o dofinansowanie projektu i
wnioskiem o dofinansowanie oraz przepisami krajowymi i Unii Europejskiej,
3) Przestrzeganie obowiązków i zaleceń wynikających z umowy o dofinansowanie projektu,
4) Dbałość o prawidłową i terminową realizację projektu,
5) Utrzymywanie stałych kontaktów z wyznaczonym opiekunem projektu w Instytucji
Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata
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2014-2020 (IZ RPO WSL), informowanie na bieżąco o wszystkich zaistniałych problemach
w realizacji projektu, terminowe przesyłanie wszystkich wymaganych dokumentów,
przestrzeganie obowiązków i zaleceń wynikających z umowy o dofinansowanie projektu,
6) Bieżąca analiza i aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego w oparciu o
konsultacje z inspektorami nadzoru i wybranym wykonawcą robót oraz sygnalizowanie
Zamawiającemu o konieczności dokonania zmian,
7) Przygotowanie i koordynacja korespondencji z IZ RPO WSL,
8) Przygotowywanie dokumentów do wniosków o płatność, sporządzanie wniosków o
płatność i ich składanie do IZ RPO WSL,
9) Nadzór nad terminowym osiągnięciem celów projektu i wskaźników zawartych we
wniosku o dofinansowanie oraz w umowie o dofinansowanie realizacji projektu, zgodnie
z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
10) Poddania się kontroli prowadzonej przez organy wewnętrzne i instytucje zewnętrzne w
zakresie realizacji projektu,
11) Podejmowania w uzgodnieniu z Zamawiającym kluczowych decyzji w projekcie,
12) Nadzór nad prowadzeniem promocji projektu,
13) Współpraca ze służbami Zamawiającego, prowadzącymi księgowość finansową projektu,
Inspektorami Nadzoru Inwestorskiego i Konserwatorskiego, Specjalistą ds. zamówień,
14) Prowadzenie dokumentacji Projektu zgodnie z obowiązującymi wzorcami i aktualnymi
wytycznymi programowymi;
15) informowanie Zamawiającego o wszystkich problemach istniejących i przewidywanych
razem ze sposobami ich rozwiązywania, i/lub działaniami korygującymi mającymi na celu
usuwanie takich problemów.
§2
1. Termin rozpoczęcia pełnienia czynności i obowiązków Koordynatora Projektu od dnia
podpisania umowy.
2. Termin zakończenia realizacji umowy do dnia zakończenia realizacji Projektu, który
przewidywany jest na 30.11.2020r.
3. W przypadku zmiany terminu realizacji Projektu, Wykonawca przyjmuje, że zakres
obowiązków rozciąga się automatycznie na zmieniony termin realizacji, bez prawa do
uzyskania tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia.
§3
1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy w
łącznej wysokości
zł brutto (słownie:
złotych brutto).
2. Dopuszcza się rozliczenie fakturami/rachunkami częściowymi oraz fakturą/rachunkiem
końcowym z zastrzeżeniem, że suma faktur/rachunków częściowych nie może przekroczyć
80% kwoty wskazanej w ust.1.
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3. Potwierdzeniem wykonania usług będzie rachunek wraz z rozliczeniem przepracowanego
czasu stanowiący podstawę do wypłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
4. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem, na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawcę w terminie do 21 dni po zatwierdzeniu przez Zamawiającego rachunku.
5. Od kwoty wynagrodzenia potrącone zostaną należności publiczno-prawne, zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
§4
Strony ustalają następujące osoby do kontaktów we wszystkich sprawach związanych
z wykonywaniem Umowy:
a) ze strony Zamawiającego:
 ks. Piotr Kopiec, tel: 669 662 333, e-mail: piotrkop@gliwice.opoka.org.pl
b) ze strony Wykonawcy:

§5
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę z najwyższą starannością
i z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada stosowną wiedzę i doświadczenie niezbędne do
prowadzenia działalności będącej przedmiotem niniejszej umowy.
§6
Jakiekolwiek zmiany w umowie mogą być dokonane za pisemną zgodą stron.
§7
W sprawach nie objętych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego.
§8
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej
ze stron.
§9
Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych w celach
podatkowych, ubezpieczeniowych i ewidencyjnych.

_____________________________
(Zamawiający)

_____________________________
(Wykonawca)
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KLAUZULA RODO

1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) – dalej: RODO, informujemy, że
administratorem Pani danych osobowych jest
Parafia rzym.-kat. pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z siedzibą przy ul. Księdza
Karola Koziołka 3, 41-902 Bytom
2) Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z
którym można kontaktować się:
• listownie na adres: Parafia rzym.-kat. pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z siedzibą
przy ul. Księdza Karola Koziołka 3, 41-902 Bytom
• przez e-mail: piotrkop@gliwice.opoka.org.pl
3) Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane
w następujących celach:
• związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy,
• związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań,
• udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi,
• udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.
4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
• niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed
zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
• konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c
RODO),
• niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
6) Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
• podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz
• organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym,
gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
7) Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.
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8) Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są
przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany
w oparciu o następujące kryteria:
• czasu obowiązywania umowy,
• przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas,
• okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.
9) Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych,
• żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia
niekompletnych danych osobowych,
• żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez
Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
• żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana
szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego
prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,
• przenoszenia swoich danych osobowych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj.
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10) W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan
prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie
ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana
zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o
wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.
11) Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji.

………………………………………………………………..
Podpis Wykonawcy

