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„Modernizacja Salii Euriale Kina Meduza” MSEKM/11/2021 

 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

 

Umowa Nr___/2021 
 

 
 W dniu _____ roku w Opolu pomiędzy: Stowarzyszeniem Opolskie Lamy z siedzibą w Opolu; 45-863 
ul. Wojska Polskiego 2-4/82 NIP: 7542988098 REGON: 160282744  reprezentowanym przez:  Rafała 
Mościckiego  – Pezesa , Martę Wolną – Wiceprezes  zwanymi dalej „Zamawiającym”, a firmą 
_________________ reprezentowaną przez: ________________ zwanym dalej „Wykonawcą”, zaś 
wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, 
 

 
Umowa niniejsza została zawarta w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, znak sprawy: 
MSEKM/11/2021, na podstawie art. 2, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówieo publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129.) następującej treści:  
 

 
§ 1 Przedmiot umowy 

 
1. Przedmiotem umowy jest zakup, wraz z dostawą, instalacją, kalibracją i szkoleniem 

użytkownika, wyposażenia kwalifikowanego jako modernizacja kin zgodnie z zapytaniem 
ofertowym z dnia 16.11.2021 r.  

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia jest mu znany i nie wnosi do niego 
zastrzeżeo. 

3. Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane o prawidłowego 
wykonania przedmiotu umowy.  
 

 
§ 2 Termin wykonania i odbioru przedmiotu umowy 

 
1. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu umowy do 7 dni od podpisania 

umowy.  

2. Za datę wykonania zamówienia objętego przedmiotem umowy uznaje się datę jego odbioru 
potwierdzoną stosownym protokołem odbioru. 

3. Odbiór Przedmiotu Umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego. 

4. Przyjęcie odpowiedzialności za dostawę przedmiotu umowy następuje z chwila jej odbioru 
bez zastrzeżeo. 

 

§ 3 Wynagrodzenie i warunki płatności 

 
1.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie o łącznej wysokości:  

 Brutto ________ zł słownie: ________  
 Netto ________ zł słownie: ________  
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 Vat: ___% kwota: ____ słownie:_______________________  
 

2. Kwota wynagrodzenia, przysługująca Wykonawcy, w całości wyczerpuje roszczenia 
Wykonawcy z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy, jest stała i nie może ulec zmianie w toku 
wykonywania umowy. 

3. Płatnośd wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w dniu realizacji zamówienia, na 
podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz po podpisaniu protokołu odbioru, o 
którym mowa w § 2. 

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy 
prowadzony w Banku ______ nr rachunku ___________. 

5. W przypadku zwłoki z zapłatą za wykonanie przedmiotu umowy w stosunku do terminu 
płatności określonego w ust. 3 niniejszego paragrafu, Wykonawcy należą się odsetki w 
wysokości ustawowej. 

6. Za dzieo zapłaty ceny uważa się dzieo obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

§ 4 Kary umowne 
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto 
określonego w § 3 pkt 1 w przypadku, gdy do odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania 
doszło z przyczyn zależnych od Wykonawcy .  

2. W razie opóźnienia lub zwłoki w stosunku do terminów określonych w § 2 Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego 
w § 3 pkt 1 umowy, za każdy dzieo opóźnienia lub zwłoki.  

3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 
przewyższającego wartośd kar umownych.  

4. W razie nienależytego wykonywania przez Wykonawcę dostaw określonych niniejszą umową 
zapłaci karę umowną – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 pkt 1 
umowy dla całej umowy, za każdy przypadek nienależytego wykonania.  

5. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.  
 

6. Zamawiający może odstąpid od niniejszej umowy w terminie 7 dni od daty stwierdzenia 
nienależytego wykonania umowy. Takie odstąpienie od umowy nie będzie skutkowad 
powstaniem jakichkolwiek roszczeo po stronie Wykonawcy.  
 
 

§ 5 Gwarancja 
 

1. Wykonawca udziela …. miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy licząc od daty ich 
dostarczenia i podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego na warunkach zgodnych z 
kartami gwarancyjnymi.  

2. Wykonawca w razie stwierdzenia niezgodności ilościowych lub jakościowych przedmiotu 
umowy z warunkami umowy lub kartą gwarancyjną jest zobowiązany do wymiany wadliwego 
przedmiotu umowy na wolny od wad, a w przypadku braków ilościowych do dostarczenia 
różnicy wynikającej z faktycznie zrealizowanego przedmiotu dostawy na swój koszt, w 
terminie ustalonym przez Zamawiającego, jednakże nie dłuższym niż 5 dni roboczych 
liczonych od pierwotnego dnia odbioru.  
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3. Wykonawca zobowiązuje się dokonywad bezpłatnych napraw w okresie udzielonej gwarancji 
jakości lub wymienid przedmiot umowy na nowy, wolny od wad, a w przypadku wystąpienia 
uszkodzeo powstałych na skutek użytych niewłaściwych materiałów, wykonawstwa lub wad 
ukrytych przedmiotu dostawy, w ciągu 5 dni od daty jej zgłoszenia przez Zamawiającego do 
Wykonawcy za pośrednictwem e-mail, o którym mowa w § 7 Umowy.  

4. Czas reakcji Wykonawcy w okresie gwarancyjnym wynosi 5 dni od momentu zgłoszenia przez 
Zamawiającego faktu wystąpienia uszkodzenia na adres e-mail, o którym mowa w § 7 
umowy.  

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane w wykonaniem obowiązków wynikających z 
gwarancji.  

6. Dla zachowania uprawnieo z tytułu gwarancji wystarczające jest zgłoszenie Wykonawcy o 
istnieniu wady w okresie obowiązywania gwarancji.  

 

§ 6 Zmiany umowy 
 

1. Zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą byd dokonane wyłącznie pod rygorem nieważności 
w formie aneksu podpisanego przez obie strony.  

 

§ 7 Postanowienia koocowe 
 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego.  

2. Spory powstałe w związku z wykonywaniem niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 
miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

3. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy od strony Wykonawcy jest: _____ e-mail: _____, 
a od strony Zamawiającego: Rafał Mościcki oraz Katarzyna Mościcka,  e-mail: 
opolskielamy@gmail.com.  

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

stron.  
 

 
 
 
 
Wykonawca         Zamawiający 
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