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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

 

UMOWA NR ...../2022 

wzór 

Zawarta w dniu .........…2022 r. 

pomiędzy: 

1. Miastem Opole z siedzibą w Opolu, Rynek 1a, 45-015 Opole NIP: 7543009977 reprezentowanym przez:  

Panią Krystynę Czollek Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica  

w Opolu, ul. Struga 16, 45-073 Opole działającą z upoważnienia Prezydenta Miasta Opola jako 

Realizator projektu pn.: „Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych 

w Opolu”, nr RPOP.09.02.01-16-0005/18, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014–

2020, Działanie 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego. Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia 

zawodowego  

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a 

2.    ...................................... z siedzibą w ......................................... ul. .................................., wpisaną 

do ............................................................ pod Nr .........................., reprezentowaną przez: 

..................................................................., 

zwaną dalej „Wykonawcą”, 

w  wyniku wyboru Wykonawcy w procedurze do 130 000 zł,  realizowanej poza ustawą Prawo 

zamówień publicznych, na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zgodnie z Wytycznymi 

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 została zawarta 

umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest organizacja wyjazdu zawodoznawczego do Kotliny Kłodzkiej dla 30 

uczniów technikum realizujących zajęcia dodatkowe z turystyki aktywnej wraz z opiekunami 

(5 osób) w ramach projektu „Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w 

Opolu” nr RPOP.09.02.01-16-0005/18. 

2. Opis przedmiotu umowy stanowi - załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

3. Wykonawca zapewni personel niezbędny dla właściwego wykonania przedmiotu zamówienia oraz 

przyjmuje odpowiedzialność za sprawy techniczne i ogólny nadzór dotyczący zobowiązań wynikających 

z umowy. 
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4. Zamawiającemu przysługuje prawo na bieżąco, w trakcie trwania umowy do zgłaszania zastrzeżeń co do 

sposobu i zakresu wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. Ww. zastrzeżenia Wykonawca 

zobowiązany jest niezwłocznie uwzględnić w ramach niniejszej umowy. 

 

§ 2 

1. Zamawiający upoważnia do kontaktów z Wykonawcą: Panią Magdalenę Francką tel. 77 453 66 51 wew. 

31  e-mail: francka@staszic.opole.pl  

2. Wykonawca upoważnia do kontaktów z Zamawiającym …………………………………………………, 

tel.: ………………… e-mail: …………….. 

3. Strony wskazują następujący adres do korespondencji: 

a) Zamawiający: Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Opolu, 45-073 Opole, ul. A. Struga 16; 

b) Wykonawca: …………………………………………………… 

4. Zmiana adresów oraz osób i danych kontaktowych, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 nie stanowi zmiany 

umowy w rozumieniu prawa i nie wymaga aneksu, a jedynie poinformowania na piśmie drugiej Strony 

o zaistniałej zmianie. 

 

§ 3 

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie: 24-27 maja 2022 r. 

2. Zakres programowy zgodny z opisem przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić 

z Zamawiającym w terminie do 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 

 

§ 4 

1. Całkowita wartość przedmiotu umowy wynosi …………………złotych brutto (słownie złotych: 

……………………………………………………………………………………………………….. 00/100), w tym podatek VAT 

według stawki obowiązującej w dacie wystawienia faktury; 

2. Całkowita wartość umowy wynika z oferty Wykonawcy i obejmuje wszelkie świadczenia niezbędne do 

prawidłowej realizacji umowy. 

3. Cena podana w ofercie nie może ulec zwiększeniu przez cały okres realizacji umowy. 

4. Płatności wynikające z umowy będą realizowane w mechanizmie podzielonej płatności, o którym mowa 

w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.), 

wyłącznie na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy figurujący w wykazie podatników VAT 

prowadzonym przez właściwy organ administracji (tzw. białej liście). 

5. 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.  
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6. Wykonawca umieści na fakturze zapis: Zakup zrealizowany na potrzeby projektu „Budowanie 

kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu”. 

7. Zapłaty wynagrodzenia Zamawiający dokona przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 

fakturze, w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury. 

Dane do wystawienia faktury: 

Nabywca: 

Miasto Opole 

Rynek 1a 

45-015 Opole 

NIP: 7543009977 

Odbiorca faktury: 

Zespół Szkół Zawodowych  

im. Stanisława Staszica w Opolu 

45-073 Opole 

ul. A. Struga 16 

8. Za datę dokonania płatności rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą 

przelewu. 

9. Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego ustawowych odsetek w razie opóźnienia  

w płatności. 

10. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z kwoty wynagrodzenia za przedmiot umowy wymagalnych 

zobowiązań wobec Zamawiającego. 

 

§ 5  

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę któregokolwiek ze świadczeń, 

określonych w Zapytaniu ofertowym wyjazdu lub niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo według 

swojego wyboru: 

a) obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto wskazanego 

w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każde uchybienie oddzielnie. 

b)  odstąpić od niniejszej umowy w całości lub w części albo rozwiązać niniejszą umowę w całości lub 

w części w trybie natychmiastowym i obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 30% kwoty 

wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. 

2. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę będą uznawane 

w szczególności następujące sytuacje: 

a) zapewnienie autokaru nie odpowiadającego wymaganiom określonym przez Zamawiającego, 

b) zakwaterowanie uczestników w obiektach nie spełniających warunków określonych przez 

Zamawiającego, 
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c) zrealizowanie programu usługi w niepełnej formie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

d) nie zapewnienie odpowiedniej opieki pilota, nie zapewnienie wymaganych warunków podróży 

określonych przez Zamawiającego. 

3. W razie zaistnienia 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 tych 

okolicznościach. Wykonawca ma prawo żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 

części umowy.  

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności i powinno zawierać 

uzasadnienie. 

5. Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn od niego zależnych, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% wartości umowy, o której mowa w § 4 ust. 1, nie 

dotyczy sytuacji określonej w § 7 ust 2 pkt c) umowy. 

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn od niego 

zależnych w wysokości 30% wartości umowy, o której mowa w § 4 ust. 1, nie dotyczy sytuacji 

określonych w § 5 ust. 3 oraz § 7 ust 2 pkt c) umowy. 

7. Kary umowne stają się wymagalne następnego dnia po zajściu zdarzenia wywołującego obowiązek ich 

zapłaty. 

8.  Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie wymagalnych kar umownych z wystawionych faktur. 

9.  Niezależnie od kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na 

zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

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

trzecie. 

  

 § 6 

Jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, to mają zastosowanie 

następujące postanowienia: 

a) Części zamówienia powierzone podwykonawcom wskazane są w formularzu ofertowym stanowiącym 

załącznik nr 2 do umowy. 

b) Podział wynagrodzenia dla poszczególnych podwykonawców będzie przedmiotem rozliczeń pomiędzy 

nimi a Wykonawcą. 

c) Za działania i zaniedbania podwykonawców, Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem 

Zamawiającego jak za postępowanie własne. 
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§ 7 

 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, z zastrzeżeniem 

ust. 2. 

2. Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy 

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, wyłącznie w sytuacji: 

a) Zmiana warunków realizacji usługi, w tym w szczególności transportu, miejsc zakwaterowania jest 

możliwa wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, za zgodą obu Stron umowy. Zmiana ta nie może 

powodować pogorszenia jakości usługi; 

b) Zmiana warunków płatności jest możliwa wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, za zgodą obu 

Stron umowy; 

c) W przypadku wystąpienia siły wyższej1 możliwa jest, za zgodą obu Stron umowy zmiana 

postanowień umowy, w szczególności dotyczy to zmiany terminu wykonania zamówienia, 

uprawnienia Zamawiającego lub/i Wykonawcy do odstąpienia od umowy lub jej części bez naliczania 

kar umownych, a także możliwości zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, czy zmiany dotyczącej 

przedmiotu zamówienia lub sposobu wykonania zamówienia. 

d) W przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, 

których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności 

i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony, możliwa jest 

zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu Stron umowy. 

e) W przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację umowy, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu 

Stron umowy, 

f) Dopuszcza się zmiany umowy dotyczące poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, 

literowych i liczbowych, zmiany układu graficznego umowy lub numeracji jednostek redakcyjnych, 

niepowodujące zmiany celu i istoty umowy, przy czym wymaga to zgody obu Stron umowy; 

3. Zmiana umowy może nastąpić tylko pisemnie, w formie aneksu podpisanego przez obie strony. 

4. Jeżeli okaże się, że do sprawnej realizacji umowy niezbędne jest dokonanie wzajemnych dodatkowych 

uzgodnień, Strony poczynią te uzgodnienia niezwłocznie. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie adresu 

siedziby i o każdej innej zmianie w działalności Wykonawcy mogącej mieć wpływ na realizację umowy. 

 

1 Siła wyższa – zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie 

utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i 

którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie 

przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych. 
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W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Wykonawcę będą obciążać ewentualne koszty mogące 

wyniknąć wskutek zaniechania.  

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

7. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy wszelkich danych o Zamawiającym oraz innych 

informacji, jakie uzyskał w związku z realizacją niniejszej umowy bez względu na sposób i formę ich 

utrwalenia i przekazania z wyjątkiem danych i informacji, które zgodnie z obowiązującymi przepisami 

mogą być ujawnione. 

 

§ 8 

1. Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

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

 

Załączniki do umowy: 

1) Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 

2) Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy 

 

   Zamawiający:       Wykonawca: 

 


