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Umowa Nr DZP.2310.79.2021 

 

zawarta w dniu …………………  pomiędzy: 

 

Miastem Opole z siedzibą w Opolu, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole, NIP: 7543009977, 

reprezentowanym przez Marcina Sabata –  Dyrektora Miejskiego Ośrodku Sportu  i Rekreacji 

w Opolu, ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole, na podstawie pełnomocnictwa nr: OR-

III.0052.2.80.2021 udzielonego z dniem 18 października 2021 r. przez Prezydenta Miasta 

Opole,  

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,   

 

a 

 

…………………….. NIP………………… wpisana do rejestru podmiotów gospodarczych pod 

numerem rejestrowym: ……………………., którego wyciąg stanowi załącznik nr 1 niniejszej 

Umowy. 

reprezentowanym przez: …………………. – ……………. Zarządu 

zwanym/-ą w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

łącznie zwanymi dalej „Stronami”. 

 

na podstawie złożonej propozycji cenowej dotyczącej zamówienia o wartości mniejszej niż 

130 000 zł netto przeprowadzonego bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) – dalej: Ustawa zawarta została umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 

określonych prac związanych z realizacją:  Filmu promującego Zamek Górny w Opolu 

oraz Wirtualnego Spaceru po Zamku Górnym określonym szczegółowo w załączniku  

nr 1 w ramach projektu : Zakup wyposażenia na potrzeby Zamku Górnego w Opolu wraz z 

realizacją działań edukacyjnych i informacyjnych" w ramach poddziałania 05.03.01 - 

Dziedzictwo kulturowe i kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2014 - 2020.  do siedziby Zamawiającego, na wskazany przez niego 

adres.    

2. W ramach Umowy Wykonawca oświadcza, że dostarczy przedmiot Umowy na nośnikach 

elektronicznych, o którym mowa w ust. 1, a Zamawiający oświadcza, że odbierze, za zapłatą 

umówionego wynagrodzenia przedmiot Umowy. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1 został zawarty w załączniku 

nr 2 stanowiącym integralną część niniejszej Umowy. 

 

§ 2 
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1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje potencjałem niezbędnym do zrealizowania 

przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z zachowaniem szczególnej 

staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru swej działalności, przy 

wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy. 

3. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy pliki zawierające wzór oznakowania 

przedmiotu umowy na wskazany przez Wykonawcę adres poczty elektronicznej w terminie 

do 2 dni roboczych od dnia podpisania Umowy. Materiały przekazane Wykonawcy  

pozostają własnością Zamawiającego i podlegają na jego żądanie zwrotowi po zakończeniu 

realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego 

nie jest uprawniony do wprowadzania zmian w dostarczonych przez Zamawiającego 

materiałach.  

4. Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania Umowy, zobowiązany jest do 

przesłania Zamawiającemu wizualizacji oznakowania przedmiotu Umowy z 

wykorzystaniem materiałów, o których mowa w ust. 3 na wskazany przez Zamawiającego 

adres poczty elektronicznej w celu naniesienia uwag lub akceptacji ich przez 

Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się do przesłania Wykonawcy uwag lub 

akceptacji  nie później niż w przeciągu 3 dni roboczych liczonych od czasu otrzymania 

wiadomości e-mail od Wykonawcy.  

5. Dzień roboczy to dzień od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego (od 

poniedziałku do piątku: 7:30-15:30), za wyjątkiem dni wolnych od pracy wymienionych w 

ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1920)  

i innych dni wolnych od pracy wskazanych Wykonawcy przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego poinformuje go o etapie realizacji umowy 

wraz ze wskazaniem wykonanych dotychczas czynności. 

 

§ 3 

1. Termin realizacji przedmiotu Umowy: realizacja w miesiącach: marzec – kwiecień 2022 

roku  

2. Odbiór przedmiotu niniejszej Umowy przez Zamawiającego zostanie potwierdzony 

pisemnym protokołem zdawczo – odbiorczym podpisanym przez każdą ze Stron Umowy. 

3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niezgodności przedmiotu umowy z treścią 

umowy, Zamawiający może odmówić odbioru wzywając Wykonawcę do usunięcia 

wskazanych wad w wyznaczonym terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych, jeżeli 

wady są istotne. Jeżeli wady są nieistotne Zamawiający dokona odbioru wzywając 

Wykonawcę do ich usunięcia w ciągu 14 dni, a w przypadku przekroczenia rzeczonego 

terminu Zamawiający ma prawo dokonać usunięcia rzeczonych wad na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę, bez konieczności odrębnego wezwania. 

Celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych strony wskazują, iż niniejsze 

postanowienie umowne wyłącza regulację art. 480 § 1 k.c. w zakresie obowiązku uzyskania 

zgody sądu na wykonanie zastępcze. 

 

 

 

§ 4 
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1. Wynagrodzenie łączne Wykonawcy za prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy ustala 

się w kwocie ………………..zł brutto (słownie: …….. złotych ……/100) w tym podatek 

VAT według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktur. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, zawiera wszelkie koszty jakie 

poniesie Wykonawca na realizację całego przedmiotu umowy, w tym koszty m. in. 

dostarczenia przedmiotu Umowy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, należny 

podatek VAT. 

3. Wykonawca wystawi faktury VAT po protokolarnym odbiorze przez Zamawiającego 

przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 3 Umowy. 

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę 

faktur VAT po wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 3 ust 1 

niniejszej Umowy, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, 

w trybie podzielonej płatności, wynikającej z przepisów o podatku od towarów i usług, w 

terminie do 21 dni od daty doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego. 

5. Jeżeli termin płatności wynikający z umowy jest rozbieżny z terminem płatności 

zamieszczonym na fakturach, to obowiązujący jest termin płatności wynikający z umowy.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do wskazania na fakturach rachunku bankowego, który 

posiada powiązany z nim wydzielony rachunek VAT. W przypadku wskazania przez 

Wykonawcę innego rachunku bankowego niż wymagany, opóźnienie w zapłacie będzie 

skutkiem naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy. Zamawiający nie odpowiada 

za opóźnienie w zapłacie za wykonaną usługę spowodowane wskazaniem przez 

Wykonawcę niewłaściwego rachunku bankowego.  

7. Faktury VAT powinny zawierać następujące dane: 

a) Nabywca:  Miasto Opole ul. Rynek 1A, 45 015 Opole NIP: 754 300 99 77  

b) Odbiorca faktury: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu, ulica Barlickiego 13, 

45 083 Opole  

8. Za dzień zapłaty Strony niniejszej Umowy uznają dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

9. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług.  

10. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności z tytułu tej umowy na 

osoby trzecie z wyjątkiem banków, które udzieliły Wykonawcy kredytu na realizację 

przedmiotu niniejszej umowy.  

11. Jeżeli termin płatności wynikający z umowy jest rozbieżny z terminem płatności 

zamieszczonym na fakturach, to obowiązujący jest termin płatności wynikający z umowy. 

12. Zamawiający wskazuje, że identyfikatorem Zamawiającego jako adresata 

ustrukturyzowanych faktur elektronicznych na platformie e-fakturowania w rozumieniu 

ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 

budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prywatnym jest 754 033 77 29 

 

§ 5 

1. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za realizację umowy będzie: Aleksandra 

Śnigórska tel. 507 807 687 , e – mail: a.snigorska@mosir.opole.pl  

2. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację umowy będzie …………… 

tel. …………….. , e – mail: ……………… 

3. Pliki zawierające wzór oznakowania będą przesłane przez Zamawiającego na adres e-mail 

Wykonawcy: ……………………… 

mailto:a.snigorska@mosir.opole.pl
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§ 6 

1. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy z przyczyn, za które odpowiada 

Wykonawca, stanowi podstawową przesłankę powstania roszczenia o zapłatę kary 

umownej. Nienależyte wykonanie umowy to zarówno nieterminowe, jak i wadliwe pod 

względem jakości wykonanie przedmiotu umowy. 

2. W przypadku niedochowania przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1 

niniejszej Umowy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości  

1 % wartości wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 

Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, płatną w terminie 3 dni od dnia wezwania 

Wykonawcy do jej zapłaty, bezgotówkowo na numer rachunku bankowego Zamawiającego 

wynikający z treści wezwania.   

3. W przypadku nienależytego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy, 

Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego, karę umowną w wysokości 0,5 % wartości 

wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każde 

uchybienie, płatną w terminie 3 dni od dnia wezwania Wykonawcy do jej zapłaty, 

bezgotówkowo na numer rachunku bankowego Zamawiającego wynikający z treści 

wezwania.  

4. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wykonawcy  kary umownej w 

wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy, w przypadku 

odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego innych niż 

wynikające z § 7 Umowy lub z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

5. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość  

zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej  

szkody, na zasadach wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego. 

6. Zamawiający może potrącić każdą swoją należność wynikającą z niniejszej Umowy od 

każdej płatności, również niewymagalnej, należnej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża 

zgodę. Zamawiającemu przysługuje prawo do zlecenia podmiotowi trzeciemu wykonania 

prac objętych niniejszą umową na koszt i ryzyko Wykonawcy, jeżeli Wykonawca nie 

wykonuje prac lub wykonuje je w sposób niezgodny ze specyfikacją przedmiotu Umowy.  

7. Udokumentowana kwota wynagrodzenia za wykonanie zastępcze obciąża Wykonawcę i 

może zostać potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej 

Umowy. Zamawiający zobowiązany jest przed skorzystaniem z ww. uprawnienia 

poinformować Wykonawcę o zamiarze skorzystania z wykonania zastępczego w terminie 2 

dni przed planowanym rozpoczęciem prac. Celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych 

strony wskazują, iż niniejsze postanowienie umowne wyłącza regulację art. 480 § 1 k.c. w 

zakresie obowiązku uzyskania zgody sądu na wykonanie zastępcze. 

8. Kary umowne o których mowa w niniejszym paragrafie stają się wymagalne następnego 

dnia po zajściu zdarzenia uprawniającego do ich naliczenia. 

9. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki staje się wymagalne za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu oraz za 

każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni. 

10. Kary określone w niniejszym paragrafie podlegają kumulacji, mogą być naliczane 

równolegle za każde zdarzenie z osobna. 
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§ 7 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku: 

1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 

2) powzięcia informacji o likwidacji lub upadłości Wykonawcy. 

3) nierealizowania przez Wykonawcę prac niezbędnych do wykonania przedmiotu 

Umowy lub rażącego naruszania przez Wykonawcę jego obowiązków wynikających z 

Umowy. 

2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy, Wykonawca ma prawo do                                                                                                    

wynagrodzenia należnego za prace wykonane do dnia odstąpienia od Umowy. 

3. Odstąpienie od Umowy może nastąpić w terminie jednego miesiąca od powzięcia 

wiadomości o okolicznościach wskazanych ust. 1. Strony zastrzegają dla oświadczenia o 

odstąpieniu formę pisemną. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu poniesionych strat i 

utraconych korzyści w wypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 

5. Niezwłocznie po wstrzymaniu realizacji przedmiotu Umowy, w związku z odstąpieniem, o 

którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania pełnej inwentaryzacji 

wykonanych prac oraz przygotowania zestawienia innych kosztów poniesionych na poczet 

realizacji przedmiotu Umowy. Dokumenty te uzgodnione z Zamawiającym posłużą do 

ewentualnego ostatecznego rozliczenia wartości wstrzymanych prac. 

 

§ 8  

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady na wykonany 

przedmiot umowy, w tym użyte materiały. 

2. Gwarancja Wykonawcy na kompletny przedmiot umowy wynosi 12 miesięcy, licząc od 

dnia sporządzenia i podpisania przez Strony końcowego protokołu odbioru przedmiotu 

umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wad w okresie gwarancji w terminie 14 dni lub 

w terminie ustalonym przez Zamawiającego na wniosek Wykonawcy. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot 

ma wady zmniejszające wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy, 

w okresie równym z okresem gwarancji, licząc od dnia sporządzenia i podpisania 

protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

6. O wykryciu wad Zamawiający jest obowiązany zawiadomić na piśmie Wykonawcę 

w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. 

7. Wystąpienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin 

mających na celu stwierdzenie występowania wad należy zawiadomić Wykonawcę na 

piśmie na 3 dni przed wyznaczoną datą oględzin. Zamawiający wyznacza Wykonawcy na 

piśmie termin na usunięcie wad. 

8. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiającego. 

9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym w sposób  określony w ust.7, 

lub usunie wady w sposób nienależyty to Zamawiający poza uprawnieniami 
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przysługującymi mu na podstawie  kodeksu cywilnego może zlecić usunięcie ich stronie 

trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

10. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia 

roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w kodeksie 

cywilnym. 

11. Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577² Kodeksu 

cywilnego. 

12. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiający może dochodzić 

roszczeń z tytułu rękojmi. 

 

§ 9 

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do przekazania informacji 

zawartych w poniższym obowiązku informacyjnym osobom oddelegowanym do 

bezpośrednich kontaktów i szczegółowych ustaleń związanych z zawarciem i realizacją 

niniejszej umowy. 

2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 

Opolu z siedzibą przy ulicy Barlickiego 13, 45-083 Opole. 

3. Dane kontaktowe w sprawach ochrony danych osobowych, w tym dane kontaktowe 

Inspektora Ochrony Danych dostępne są w zakładce ‘Kontakt’ na stronie 

www.mosir.opole.pl oraz pod adresem iod@mosir.opole.pl . 

4. Podane dane będziemy przetwarzać w celu zawarcia i realizacji umowy w oparciu o art. 6 

ust.1 lit. b) RODO. Dane kontaktowe osób wyznaczonych do realizacji umowy oraz 

dokonywania ustaleń jej dotyczących będziemy przetwarzać w interesie publicznym lub w 

ramach sprawowania powierzonej nam władzy publicznej w oparciu o art. 6 ust.1 lit. e) 

RODO. 

5. Państwa dane przetwarzać będziemy przez okres trwania umowy oraz przez 6 lat po jej 

ustaniu dla celów finansowo- księgowych lub dłużej, jeżeli będzie to wymagane odrębnymi 

przepisami prawa. 

6. Dane możemy udostępniać podmiotom upoważnionym przepisami prawa. Dane mogą być 

również ujawniane naszym podwykonawcom wyłącznie w zakresie świadczonych dla nas 

usług, w szczególności podmiotom wykonującym usługi serwisowe, doradcze, 

konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową czy rachunkową. Dane zawarte w 

umowie mogą być również ujawniane w trybie dostępu do informacji publicznej. 

7. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych 

dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a 

także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Podanie danych jest niezbędne do przygotowania oraz zawarcia umowy. 

 

§ 10 

1. Uzupełnienia i wszelkie zmiany niniejszej umowy oraz oświadczenia wymagają dla swej 

ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W przypadku sporu na tle zawarcia lub realizacji niniejszej umowy Strony będą dążyć do 

ugodowego rozwiązania, a gdyby się to okazało niemożliwe spór będzie rozstrzygany przez 

sąd powszechny w Opolu. 
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3. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Ustawy oraz Kodeksu 

cywilnego. 

4. Za działania lub zaniechania osób, którymi Wykonawca posługuje się przy wykonaniu 

Umowy, Wykonawca odpowiada jak za własne działania lub zaniechania. 

5. W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień Umowy zostało uznane za nieważne lub/i 

bezskuteczne lub/i sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub/i 

niewykonalne, Umowa w pozostałej części pozostanie ważna. W przypadku wskazanym w 

zdaniu poprzedzającym Strony zobowiązują się w dobrej wierze zastąpić postanowienia 

uznane nieważne lub/i bezskuteczne lub/i sprzeczne z powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa lub/i niewykonalne takimi postanowieniami które odzwierciedlą 

pierwotny cel, zamiar oraz sens ekonomiczny postanowień, które uznane zostały za 

nieważne lub/i bezskuteczne lub/i sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami 

prawa lub/i niewykonalne a jednocześnie pozostaną nieważne lub/i bezskuteczne lub/i 

sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub/i niewykonalne. 

6. Umowa stanowi całość porozumień Stron co do spraw w niej uregulowanych i zastępuje 

wszelkie wcześniejsze umowy i ustalenia pomiędzy Stronami dotyczące przedmiotu 

Umowy. 

7. Brak egzekwowania przez jedną ze Stron realizacji obowiązków drugiej Strony w czasie 

obowiązywania niniejszej Umowy nie będzie interpretowany jako zgoda na 

niewykonywanie postanowień umowy lub zmianę jej treści. 

8. Załączniki do niniejszej Umowy, stanowią jej integralną część.  

9. Niniejsza Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden 

egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.   

 

 

 

 

    ZAMAWIAJĄCY                                                                                  WYKONAWCA 
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Załączniki: 

1. Wydruk z rejestru 

2. Załącznik nr 2 do Umowy. 
 

 


