
UMOWA  nr DZP.2310.58.2022 
(wzór) 

 
 
zawarta w dniu …………………….202….. roku w Opolu pomiędzy: 
 
 
Miastem Opole z siedzibą w Opolu, ul. Rynek 1A, 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.0052.2.102.2021 udzielonego 
z dniem 01 stycznia 2022 r. przez Prezydenta Miasta Opola, zwanym w dalszej treści umowy: 
„Zamawiającym”,   
 
a  
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
zwanym dalej: „Wykonawcą”  
 
zawarta w Opolu na podstawie złożonej propozycji cenowej dotyczącej zamówienia o wartości mniejszej 
niż 130 000 zł przeprowadzonego bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem nr 17/2021 Dyrektora 
MOSIR z dnia 27 kwietnia 2021 r. o następującej treści: 
  

§ 1 Przedmiot umowy 
 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające  
na wykonaniu  prac naprawczych schodów ewakuacyjnych na terenie Obiektu KP 
Akwarium w Opolu przy ul. Ozimskiej 48 B. 

1. Opis przedmiotu zamówienia i zakres prac określa Załącznik nr 1 do umowy oraz Przedmiar robót 
stanowiący jedynie materiał pomocniczy. 

2. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z ofertą Wykonawcy, opisem przedmiotu 
zamówienia oraz warunkami wynikającymi z przepisów technicznych, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) – dalej: „ustawa Prawo budowlane” i 
innych przepisów prawa, wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm, zasadami 
rzetelnej wiedzy technicznej i z najwyższą starannością.  

3. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte w dokumentach z postępowania uważa się 
za wiążące. Wchodzące w skład dokumentacji z postępowania dokumenty należy traktować, jako 
wzajemnie uzupełniające się i wzajemnie wyjaśniające się. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności 
wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia  
w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami 
wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu 
umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty zamienne są dopuszczalne, jeżeli nie 
spowodują rozszerzenia przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji projektowej ani 
wynagrodzenia Wykonawcy.  

5. Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w opisie 
przedmiotu zamówienia w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego 
z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania 
przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej części 
umowy nazywane są „robotami zaniechanymi”. Sposób wyliczenia wartości tych robót określa się w 
§ 6 ust. 4 niniejszej umowy. 

6. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń pod warunkiem, że zmiany te 
będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to przykładowo okoliczności: 
a) Powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację  

i konserwację wykonanego przedmiotu umowy; 
b) Powodujące poprawę parametrów technicznych; 
c) Wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów. 
7. Zmiany, o których mowa w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu nie spowodują zmiany ceny wykonania 

przedmiotu umowy, o której mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. 
 

 



§ 2 Termin wykonania przedmiotu umowy 
 

1. Data zawarcia Umowy jest równoznaczna z przekazaniem Wykonawcy frontu robót. 
2. Termin wykonania przedmiotu umowy:  od 01.05.2023 r. do 30.06.2023 r. 

 
§ 3 Obowiązki Zamawiającego 

 
Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) odbioru przedmiotu umowy zgodnie z Umową, 
2) zapłaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. 

 
§ 4 Obowiązki Wykonawcy 

 
1. Wykonawca oświadcza, że uzyskał od Zamawiającego wszelkie informacje, wyjaśnienia oraz dane 

techniczne niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy.  
2. Wykonawca przekaże oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy/robót (w przypadku 

takiej konieczności) przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia zgodnie z ustawą Prawo 
Budowlane.  

3. Kierownik budowy/robót opracuje plan BIOZ (w przypadku konieczności opracowania).  
4. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia,  

z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami prawa, 
postanowieniami niniejszej umowy, zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami współczesnej wiedzy 
technicznej, zapewniającej bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz zastosuje wyroby 
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania zgłoszenia prac do właściwego Wydziału UM Opola  
(w przypadku konieczności dokonania zgłoszenia w myśl obowiązujących przepisów). 

6. W przypadku konieczności dokonania zgłoszenia w myśl obowiązujących przepisów przed 
dokonaniem zgłoszenia Wykonawca skontaktuje się z Zamawiającym, w celu pozyskania 
wymaganych danych do formularza zgłoszenia prac oraz uzyskania pełnomocnictwa dla 
przeprowadzenia stosownych procedur administracyjnych. Powyższe dokumenty muszą być 
opracowane przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami w odpowiedniej branży. 

7. Po zakończeniu realizacji Wykonawca przedkłada Zamawiającemu komplet dokumentów  
na zastosowane materiały wraz z ewentualnymi załącznikami graficznymi w zakresie zrealizowanych 
prac. 

8. Na każde żądanie Inspektora nadzoru lub Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać  
w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności  
lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do dbania o należyty stan i porządek na terenie robót oraz 
uporządkowania terenu robót po ich zakończeniu, usunięcia wszelkich powstałych w trakcie 
prowadzenia robót odpadów, wywiezienia ich do właściwych punktów zbiórki odpadów.  

10.  Wykonawca własnym staraniem i kosztem zabezpieczy dostawę mediów dla potrzeb realizacji   
Przedmiotu Umowy (w przypadku takiej konieczności). 

11. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia robót, a w szczególności od odpowiedzialności 
cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób 
trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi robotami. 

12. Wykonawca pokryje koszty zabezpieczenia robót na terenie prac. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za mienie zgromadzone na terenie budowy, jak również przeszkolenie 
zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów BHP, posiadanie przez te osoby wymaganych 
badań lekarskich i przeszkolenie stanowiskowe.  

13. Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy 
posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa, 
a także, że będą one wyposażone w ubrania ochronne oraz konieczne narzędzia.  

14. Wykonanie części zamówienia przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 
i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy.  

 
§ 5 Uczestnicy procesu 

 
1. Przedstawicielem Zamawiającego będzie Inspektor nadzoru (w przypadku konieczności powołania) 

ewentualnie inna osoba upoważniona.  
2. Przedstawicielem Wykonawcy na terenie robót będzie Kierownik robót/budowy (w przypadku 

konieczności ustanowienia wynikającej z ustawy Prawo Budowlane) ewentualnie inna osoba 
upoważniona. 



§ 6 Wynagrodzenie za przedmiot umowy 
 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, zgodne z ofertą 
Wykonawcy, o wartości: ………………………... brutto (słownie: ……………….…złotych),  

w tym podatek VAT wg stanu obowiązującego w dniu wystawienia faktury, z zastrzeżeniem 
możliwości zmniejszenia wynagrodzenia o: 

a) prace zaniechane, o których mowa w § 1 ust. 5, 
b) naliczone i potrącone kary umowne, jak również kary nałożone na Zamawiającego z winy 

Wykonawcy,  
c) wypłacone podwykonawcom wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża nieodwołalną                             

i bezwarunkową zgodę.  
2. Powyższe wynagrodzenie zryczałtowane obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją prac, 

włącznie z własnymi kosztami Wykonawcy, jak również jego podwykonawców. 
3. Powyższe wynagrodzenie obejmuje również wszelkie koszty robót i materiałów budowlanych 

niewyspecyfikowanych w udostępnionej dokumentacji, a niezbędnych dla wykonania całości robót 
objętych niniejszą umową, wynikających z wymogów sztuki budowlanej i przepisów obowiązującego 
Prawa budowlanego. 

4. W przypadku odstąpienia od robót określonych w ofercie Wykonawcy nastąpi odliczenie robót 
zaniechanych, o których mowa w § 1 ust. 5 niniejszej umowy. Sposób obliczenia wartości tych robót  
będzie oparty o ceny podane w ofercie Wykonawcy. W przypadku, gdy proponowany sposób 
wyliczenia byłby niedokładny dopuszcza się możliwość obliczenia niewykonanej roboty w oparciu o 
KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny w danym okresie rozliczeniowym. 

5. Zapłata wynagrodzenia za wykonane prace nastąpi w terminie 21 dni, od daty dostarczenia do 
siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT w oparciu o protokół odbioru 
końcowego podpisany przez obie Strony umowy. 

6. Zapłata należności będzie płatna przelewem na rachunek bankowy podany przez Wykonawcę na 
fakturze Vat, w trybie podzielonej płatności wynikającej z przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 
r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) .  

7. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
8. Zamawiający nie wyraża zgody Wykonawcy na przelew wierzytelności z niniejszej umowy na 

podmioty trzecie. 
9. Wystawiane faktury przez Wykonawcę powinny wskazywać jako Nabywcę: Miasto Opole,  

ul. Rynek 1A, 45-015 Opole, NIP: 754-300-99-77, a jako Odbiorcę: Miejski Ośrodek Sportu  
i Rekreacji w Opolu, ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole. 

10. Jeżeli termin płatności wynikający z umowy jest rozbieżny z terminem płatności zamieszczonym na 
fakturach, to obowiązujący jest termin płatności wynikający z umowy. 
 

§ 7 Rozliczenie robót 
 

1. Rozliczenie za wykonane roboty odbędzie się z fakturą końcową po odbiorze końcowym robót. 
2. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie podpisany bez zastrzeżeń przez przedstawiciela 

Zamawiającego protokół odbioru końcowego. 
3. Faktura płatna będzie na rachunek bankowy Wykonawcy z rachunku bankowego Zamawiającego, 

w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury. 
4. W przypadku opóźnienia w oddaniu przedmiotu zamówienia lub opóźnienia w usunięciu wad 

stwierdzonych przy odbiorze, zapłata z faktury końcowej zostanie pomniejszona o wartość kar 
umownych, ustalonych w oparciu o zapisy zamieszczone w § 13 umowy. 

5. W razie nieterminowej zapłaty faktury Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za 
opóźnienie w transakcjach handlowych. 

6. Zamawiający oświadcza, że środki na finansowanie zadania są zabezpieczone w budżecie MOSiR. 
7. Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania płatności wynagrodzenia w sytuacji, gdy zachodzi 

uzasadniona wątpliwość co do rozliczeń wykonawcy z podwykonawcami, w szczególności w sytuacji 
gdy podwykonawcy zgłoszą Zamawiającemu opóźnienia w płatnościach. Wynagrodzenie 
Wykonawcy staje się wówczas wymagalne, gdy Wykonawca przedłoży dowody wykazujące 
uregulowanie wynagrodzeń podwykonawców, tj. potwierdzenia przelewu zaległej kwoty lub 
oświadczenia podwykonawcy o braku zaległości.  
 

§ 8 Podwykonawcy 
 

1. Zlecenie wykonania robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 
Zamawiającego za wykonanie tych Robót. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność 
za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, 



jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 
2. Zamawiający ma prawo żądać od  Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z placu budowy 

podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy), z którym nie została zawarta Umowa o 
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego podwykonawcę 
(lub dalszego podwykonawcę) na koszt Wykonawcy. 

3. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli zachodzi uzasadnione 
podejrzenie, że sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca, nie dają 
rękojmi należytego i terminowego wykonania powierzonych podwykonawcy robót budowlanych. 
Wykonawca jest zobowiązany zmienić podwykonawcę na żądanie Zamawiającego w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy termin na zmianę podwykonawcy z 
uwzględnieniem czasu obiektywnie niezbędnego na wprowadzenie tej zmiany, przy czym termin ten 
nie może być krótszy niż 14 dni. 

 
§ 9 Odbiory 

 
Czynności związane z odbiorem przedmiotu umowy realizowane będą w następujący sposób: 
 
1.  Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego o zakończeniu robót. 
2. Zamawiający w terminie do 5 dni roboczych od daty pisemnego poinformowania o zakończeniu 

wszystkich prac przez Wykonawcę sprawdza komplet dokumentów na zastosowane materiały. 
3. Zamawiający powołuje komisję odbiorową w ciągu 3 dni roboczych od daty sprawdzenia  

i potwierdzenia przez Zamawiającego kompletności złożonych dokumentów (m.in. gwarancje, atesty, 
certyfikaty, aprobaty techniczne, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane) na zastosowane 
materiały. 

4. Praca komisji odbiorowej może trwać do 2 dni roboczych. 
5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi poprawność wykonania przedmiotu umowy potwierdzi jego odbiór 

poprzez podpisanie protokołu odbioru.  
6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w toku sprawdzania poprawności wykonania 

przedmiotu umowy wystąpienia niezgodności, odbiór nie będzie miał miejsca. W takim przypadku 
Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie niezgodności przedmiotu 
umowy, a Wykonawca przystąpi niezwłocznie do prac mających na celu jak najszybsze 
wyeliminowanie niezgodności, a wraz z ich usunięciem ponownie zgłosi przedmiot umowy do odbioru 
w formie pisemnej. Zamawiający dokona ponownie sprawdzenia poprawności przedmiotu umowy, i 
jeżeli Zamawiający stwierdzi poprawność wykonania przedmiotu umowy, potwierdzi odbiór 
protokołem odbioru, który zostanie podpisany przez obie Strony. Termin wyznaczony na usunięcie 
stwierdzonych niezgodności nie jest nowym terminem i Zamawiającemu przysługuje prawo 
naliczenia kar umownych, zgodnie z § 13 ust. 1 Umowy.  

7. Zatwierdzenie i odbiór przedmiotu umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy  
od odpowiedzialności za wady, przewidzianej Umową lub odpowiedzialności wynikającej z przepisów 
prawa. 
 

§ 10 Rękojmia i gwarancja 
 

1.  Wykonawca udziela rękojmi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.), z modyfikacjami wynikającymi  z niniejszej umowy od daty 
komisyjnego odbioru końcowego.  

2.  Niezależnie od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność  
z tytułu gwarancji. Okres i bieg rękojmi jest równy okresowi i biegowi gwarancji.  

3.  Na wykonane roboty, dostarczone materiały i urządzenia Wykonawca udziela 60 miesięcznej 
gwarancji pisemnej na wykonany przedmiot zamówienia w całości liczonej od daty komisyjnego 
odbioru końcowego. Czas gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych 
elementów naprawianych. 

4.  W okresie obowiązywania rękojmi i gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany, na własny koszt, do 
usunięcia wszelkich wad i usterek, jakie wystąpią w tym okresie w terminie 7 dni kalendarzowych, 
a wad szczególnie uciążliwych, w tym awarii urządzeń i instalacji – w ciągu 24 godzin. Zgłoszenia 
powyższych okoliczności dokonuje się telefonicznie, faksem lub e-mailem, ewentualnie w inny 
sposób pozwalający na natychmiastowe skontaktowanie się z Wykonawcą. 

5.  Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie 7 dni 
kalendarzowych, Wykonawca jest zobowiązany natychmiast powiadomić o tym fakcie pisemnie 
Zamawiającego. Wówczas Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości 
technologicznych i zasad wiedzy technicznej. 



6.  W przypadku odmowy usunięcia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywiązania się z terminów,  
o których mowa w ust. 4 i 5, Zamawiający zleci usunięcie tych wad innemu podmiotowi, obciążając 
kosztami Wykonawcę lub potrącając te koszty z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. Nie powoduje to utraty uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi.  

7.  Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy                                
i Zamawiającego. 

8.  Stwierdzenie usunięcia wad lub usterek powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni od daty 
zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy. 

9.  Wykonawca, w ramach ceny oferty, zapewni serwisowanie i przeglądy wszystkich zamontowanych 
urządzeń i instalacji przez okres trwania gwarancji udzielonej od daty odbioru końcowego i pokryje 
wszelkie koszty z tym związane.  

10.  Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek ze względu na wysokość związanych z tym 
kosztów.  

11.  Okres gwarancji i rękojmi ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania napraw wad                                        
i usterek.  

12.  Strony niniejszym postanawiają, że Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji za 
wady i rękojmi także po upływie terminów, o których mowa powyżej, jeżeli zgłosi Wykonawcy wadę 
przed jego upływem.  

 
§ 11 Odstąpienie od umowy 

 
1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy, jeżeli Wykonawca: 

a) nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy 
do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym 
technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego, 

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 3 dni robocze 
i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 3 dni 
roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, 

c) w przypadku, gdy opóźnienie w zakończeniu realizacji przedmiotu umowy w stosunku do 
terminu określonego w § 2 ust. 2 Umowy wynosi ponad 7 dni,  

d) został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub podjęto decyzję o rozwiązaniu 
lub otwarciu likwidacji; 

e) narusza postanowienia niniejszej umowy i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania 
Zamawiającego nie zaprzestaje naruszeń, 

f) nie przejmie terenu prac zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 1 Umowy. 
2. Zamawiający jest uprawniony również do odstąpienia od Umowy w przypadku 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 do 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania przedmiotu 
umowy do dnia odstąpienia od umowy, a także Wykonawcy nie przysługuje uprawnienie obciążenia 
Zamawiającego karą umowną za odstąpienie od umowy zastrzeżoną w § 13 ust. 2 umowy. 

3. Odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu może nastąpić  
w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach i powinno zostać wyrażone 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu poniesionych strat i utraconych 
korzyści w wypadku odstąpienia przez niego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
niezależnie od zastrzeżonych kar umownych. 

5. Niezwłocznie po wstrzymaniu robót zgodnie z ust. 1 lit. b) niniejszego paragrafu, Wykonawca 
zobowiązany jest do dokonania pełnej inwentaryzacji wykonanych robót budowlanych, urządzeń  
i wyposażenia, znajdujących się na terenie prac, a przeznaczonych do wykonania przedmiotu umowy. 
Dokument ten uzgodniony z Zamawiającym posłuży do ewentualnego ostatecznego rozliczenia 
wartości wstrzymanych prac stanowiących zakres przedmiotu umowy. 

6. W przypadku wstrzymania robót budowlanych, obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie wszelkich 
zabezpieczeń wykonanych dotychczas prac. Przekazanie niezakończonych robót budowlanych 
odbywa się w drodze spisania protokołu pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.  

 
§ 12 Ubezpieczenia należące do obowiązków Wykonawcy 

 
1. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy będzie posiadał ubezpieczenie OC z tytułu 

prowadzonej działalności i zobowiązuje się do posiadania nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej 
w okresie trwania umowy.  



2. W przypadku polisy opłacanej w ratach, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 
Zamawiającemu każdorazowego potwierdzenie uiszczenia należnej z tego tytułu opłaty, najpóźniej 
w następnym dniu po terminie płatności.  
 

§ 13 Kary umowne 
 

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 niedotrzymania przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy. 

4. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w usuwaniu wad przedmiotu umowy, w okresie rękojmi  
i gwarancji, od wyznaczonego przez Zamawiającego lub uzgodnionego terminu usunięcia wady, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wynagrodzenia umownego 
brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego  
na usunięcie wad. 

5. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem 
obowiązków wynikających z niniejszej umowy przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych, 
Zamawiający może, niezależnie od naliczenia kar umownych, dochodzić odszkodowania  
od Wykonawcy na zasadach ogólnych. 

6. Kara umowna staje się wymagalna następnego dnia po zajściu zdarzenia uprawniającego do jej 
naliczenia.  

7. Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę na potrącanie kar umownych z należnego jemu 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy. 

8.  W przypadku, gdy potrącenie kary umownej nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązuje się do 
zapłaty kary umownej w terminie 7 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej wystawionej przez 
Zamawiającego.  

 
§ 14 Ochrona danych osobowych 

 
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. 
 

§ 15 Postanowienia końcowe 
 

1. Uzupełnienia i wszelkie zmiany niniejszej umowy oraz oświadczenia wymagają dla swej ważności 
formy pisemnej pod rygorem nieważności. 



2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa. 

3. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy strony poddadzą pod rozstrzygnięcie sądowi 
właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze Stron. 

5. Strony są zobowiązane zawiadamiać się wzajemnie o każdorazowej zmianie adresu. W razie 
zaniedbania tego obowiązku pismo przesłane pod ostatnio wskazany przez Stronę adres i zwrócone 
z adnotacją o niemożności doręczenia, traktuje się jak doręczone.  

6. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień Umowy zostały uznane za nieważne, Umowa  
w pozostałej części pozostanie ważna. W przypadku wskazanym w zdaniu poprzednim Strony 
zobowiązują się do zastąpienia nieważnych postanowień Umowy nowymi postanowieniami 
zbliżonymi celem do postanowień uznanych za nieważne. 

7. Załączniki stanowią integralną część umowy. 
 

  § 16 Załączniki do umowy 
 
Załączniki do umowy stanowią: 
 
1. Opis przedmiotu zamówienia,  
2. Oferta Wykonawcy.  
 
 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY:         WYKONAWCA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------- 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu 
przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Prawem oraz nie może 
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: 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. 


