
 
 

Konkurs Ministra Obrony Narodowej pn. „Strzelnica w powiecie” na realizację zadań związanych z utworzeniem 
wirtualnych strzelnic umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności 

wśród młodzieży. 

 

UMOWA Nr ………….2021 

zawarta w dniu ………...2021 r. w Opolu w związku z wyborem najkorzystniejszej oferty w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej kwoty 130 000 złotych netto 

realizowanego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

Zamówień Publicznych nr …………………. w oparciu o obowiązujący u Zamawiającego 

regulamin udzielania zamówień publicznych, pomiędzy:  

Powiatem Opolskim z siedzibą przy ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole, NIP 754-30-23-121, 

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Opolskiego, w imieniu którego działają: 

………………………….. 

………………………….. 

przy kontrasygnacie ………………………. – Skarbnika Powiatu 

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM", 

a ………………………………………….. z  siedzibą : ……………………, NIP 
……………. 

zwanym dalej „WYKONAWCĄ” 

reprezentowanym przez: …………………………………………. 

o następującej treści: 

§ 1 
Przedmiot umowy 

 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamówienia 

publicznego – dostawy i montażu wyposażenia strzelnicy wirtualnej w ramach konkursu 

Ministra Obrony Narodowej pn. „Strzelnica w powiecie 2021”  na realizację zadań związanych 

z utworzeniem wirtualnych strzelnic umożliwiających prowadzenie zorganizowanego 

szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród młodzieży”- zwanego dalej również 

„Wyposażeniem”. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i obowiązki Wykonawcy określa Zapytanie 

ofertowe – stanowiące załącznik nr 1  do niniejszej umowy, Oferta Wykonawcy - stanowiąca 

załącznik nr 2  do niniejszej umowy  oraz niniejsza Umowa. 

3. Wyposażenie posiada dokumenty homologacyjne tj. …………………potwierdzające 

spełnienie norm dla wirtualnego systemu symulacji laserowej strzelań, o których mowa w 

pkt V ppkt 11 Warunków realizacji zadania określonych  w  konkursie ofert Ministra 

Obrony Narodowej „Strzelnica w powiecie 2021” nr 2/2021/BdsPZŻR. 

4. W ramach przedmiotu Umowy Wykonawca jest również zobowiązany do: 

1) montażu i uruchomienia Wyposażenia, w celu wykazania poprawności jego działania. 

Montaż i uruchomienie odbędzie się Zespole Szkół im. Józefa Warszewicza przy ul. 

Pomologia 11, 46-060 Prószków; 

2) przeszkolenia personelu Zamawiającego w przedmiocie uruchamiania, obsługi i konserwacji 

Wyposażenia; 

3) dostarczenia Zamawiającemu Regulaminu strzelnicy najpóźniej w dniu zakończenia dostawy 

i montażu wyposażenia strzelnicy w Zespole Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie przy 

ul. Pomologia 11, 46-060 Prószków.  



 

5. Wykonawca oświadcza Zamawiającemu, że jest podmiotem profesjonalnie świadczącym 

usługi odpowiadające przedmiotowi niniejszej umowy, jak również, że dysponuje 

odpowiednim zasobem rzeczowym i osobowym do właściwego wykonania przedmiotu 

umowy. 

6. Dla uniknięcia wątpliwości strony oświadczają, że wymagana w konkursie o którym mowa 

w ust. 2, adaptacja pomieszczeń dla potrzeb utworzenia wirtualnej strzelnicy wraz z pracami 

przygotowawczymi, należy do obowiązków Zamawiającego. Adaptacja to zostanie przez 

Zamawiającego wykonana w zgodzie z wytycznymi wskazanymi w ofercie konkursu. 

 

§ 2 
Termin realizacji 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować całość przedmiotu umowy, w tym 

przeprowadzić szkolenie w terminie do dnia 15.11.2021 r. 

2. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy pomieszczenie w stanie 

przydatnym do rozpoczęcia montażu. Zamawiający zobowiązany jest powiadomić 

Wykonawcę o gotowości pomieszczenia do montażu z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem. 

 
§ 3 

Miejsce wykonania umowy 

 

Miejscem wykonania przedmiotu umowy jest: Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza przy ul. 

Pomologia 11, 46-060 Prószków.  

                                                             § 4 

                                             Wykonanie dostawy 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu przedmiot Umowy 

fabrycznie nowy, kompletny, wolny od jakichkolwiek wad, spełniający obowiązujące normy 

dla tego rodzaju Wyposażenia oraz posiadający parametry określone w załączniku nr 1 do 

niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wraz z przedmiotem Umowy kart 

gwarancyjnych wyposażenia, instrukcje obsługi, i inne dokumenty w języku polskim.  

3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do dostawy na dwa dni robocze przed 

dostawą. Odbiór przedmiotu umowy potwierdzony zostanie pisemnym protokołem odbioru 

bez zastrzeżeń, podpisanym przez przedstawicieli stron bez uwag. 

4. W przypadku istnienia wad nie mających charakteru istotnego, strony podpiszą 

częściowy protokół odbioru, w którym wskazane będą te wady oraz termin ich usunięcia – do 

obowiązków Wykonawcy należeć będzie usunięcie ww. wad. 

5. W przypadku istnienia wad istotnych Zamawiający uprawniony jest do odmowy 

dokonania odbioru – Wykonawca ponownie zgłosi gotowość do odbioru po usunięciu wad. 

6. W przypadku braku usunięcia wad Zamawiający odmówi odbioru przedmiotu 

zamówienia. 

7. Ryzyko dostarczenia przedmiotu umowy do miejsca dostawy określonego w § 3 

będącego miejscem spełnienia świadczenia i wydania, jak również ryzyko przypadkowej 

utraty i uszkodzenia spoczywa na Wykonawcy do czasu potwierdzenia odbioru przedmiotu 

umowy przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób 

trzecich, którymi posługuje się podczas realizacji zamówienia jak za działania własne. 

8. Powierzenie wykonywania przedmiotu umowy podwykonawca wymaga uprzedniej 

pisemnej akceptacji Zamawiającego. W przypadku wyrażenia zgody Wykonawca odpowiada 



za działania i zaniechania podwykonawcy jak za działania i zaniechania własne. Wykonawca 

we własnym zakresie zobowiązany jest do uregulowania należnego podwykonawcy 

wynagrodzenia. Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu podczas odbioru 

przedmiotu umowy fakt zapłaty należnego  podwykonawcy wynagrodzenia.  

 

§ 5 
Warunki płatności 

 

1. Za prawidłowe zrealizowanie całości przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie w wysokości ……………………. zł netto + podatek VAT ………. % w 

wysokości …………  zł, co łącznie stanowi kwotę…………………………….. zł brutto 

(słownie…………….  zł). 

2. Wskazana w ust. 1 cena zawiera całość kosztów i wydatków niezbędnych do należytego 

wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności: wartość netto towaru, podatek VAT, koszty 

ubezpieczenia podczas transportu, rozładunku, montażu, uruchomienia, przeszkolenia 

personelu i przygotowania regulaminu strzelnicy. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie zapłacone przez Zamawiającego 

przelewem bankowym z konta bankowego Zamawiającego na konto bankowe Wykonawcy 

wskazane w fakturze w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu poprawnie 

wystawionej faktury.  

4. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie podpisany bez zastrzeżeń 

protokół odbioru stwierdzający zrealizowanie całości przedmiotu umowy przez obie strony 

umowy.  

5. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swemu bankowi 

przelać na wskazane w fakturze  konto Wykonawcy kwotę wynikającą z prawidłowo 

wystawionej faktury. 
 

§ 6 
Gwarancja i rękojmia 

 
1.     Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi przez okres …… lat.                    

Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się  w dniu podpisania protokołu odbioru bez 

zastrzeżeń stwierdzającego  zrealizowanie całości przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady 

dostarczonego przedmiotu umowy, w szczególności jakąkolwiek niezgodność z warunkami 

niniejszej umowy. 

3. W przypadku, gdy w okresie gwarancji i rękojmi, o którym mowa w ust. 1 ujawnią się 

wady w przedmiocie umowy, Wykonawca zobowiązuje się usunąć nieodpłatnie te wady bez 

zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 7 dni kalendarzowych licząc od dnia ich 

ujawnienia i pisemnego powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wykryciu wady 

lub jeżeli to jest konieczne, z uwagi na rodzaj wady, w innym terminie zaakceptowanym przez 

Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

4. Pisemne powiadomienie Wykonawcy przez Zamawiającego o wykryciu wady o której 

mowa w ust. 3 przekazywane jest  e- mailem na adres …………..  .  

5. W przypadku, nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym 

terminie  lub usunięcia wady w sposób nienależyty, Zamawiający będzie uprawniony zlecić 

usunięcie wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty przez 

Zamawiającego uprawnień wynikających z tytułu gwarancji i rękojmi za wady, z 

zastrzeżeniem wcześniejszego wezwania Wykonawcy do usunięcia wad pod rygorem 

wykonawstwa zastępczego z wyznaczeniem mu  w tym celu dodatkowego nie krótszego niż 



7 dni terminu, który upłynął bezskutecznie. 

6. Usunięcie wad następuje na koszt Wykonawcy. Przez usunięcie wady należy rozumieć 

naprawę rzeczy wadliwej lub wymianę rzeczy na nową lub wykonanie stosownej naprawy. 

Wykonawca pokryje koszty ewentualnego odbioru zareklamowanego towaru oraz 

dostarczenia i zamontowania pełnowartościowego. 

7. W ramach gwarancji Wykonawca nie może odmówić usunięcia na swój koszt wady 

przedmiotu umowy stwierdzonej w okresie gwarancji bez względu na wysokość związanych 

z tym kosztów. 

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

roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w 

obowiązujących przepisach prawa. 

 

§ 7 
Kary umowne 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 

a) 20% łącznej kwoty na którą opiewa wartość brutto umowy,  

w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada 

Wykonawca, 

b) 0,5 % łącznej kwoty, na którą opiewa wartość brutto umowy za każdy dzień zwłoki  

w wykonaniu przedmiotu umowy, 

c) 0,5 % łącznej kwoty, na którą opiewa wartość brutto umowy za każdy dzień zwłoki  

w usunięciu wad nie mających charakteru istotnego, stwierdzonych przy odbiorze, 

d) 0,2 % na którą opiewa wartość brutto umowy za każdy dzień zwłoki w usunięciu 

usterek i wad w okresie gwarancji lub rękojmi. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z przysługującego mu 

wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę, z wyłączeniem sytuacji wynikających z 

obowiązujących przepisów prawa. 

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których Zamawiający może dochodzić od 

Wykonawcy nie przekroczy 30 % kwoty brutto . 

4. Jeżeli poniesiona szkoda będzie wyższa niż kara umowna, Zamawiający będzie uprawniony 

do dochodzenia  odszkodowania przekraczającego karę umowną. 

 

§ 8 

Odstąpienie od umowy 

 

Oprócz przypadków określonych w obowiązujących przepisach prawa oraz w niniejszej 

umowie, Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego 

terminu, w terminie do 30 dni od zaistnienia przyczyn uzasadniających odstąpienie, z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy tylko z ważnych powodów. Ważny powód istnieje w 

szczególności, gdy: 

a) Wykonawca mimo uprzedniego pisemnego ostrzeżenia ze strony Zamawiającego, nie 

wykonuje zamówienia zgodnie z umową lub w inny sposób zaniedbuje zobowiązania 

umowne, 

b) nastąpi rażące i/lub trwałe naruszenie postanowień umowy przez Wykonawcę, 

c) Wykonawca zawiesza działalność, zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej, 

ogłasza upadłość, rozwiązanie lub jest w stanie likwidacji 

 

 



§ 9 

Własność Intelektualna 

 

1. Wykonawca gwarantuje, że w ramach wynagrodzenia wskazanego, dostarczy przedmiot 

umowy wraz prawem do korzystania z własności intelektualnej (bezterminowe licencje) przez 

Zamawiającego. 

2. Wykonawca gwarantuje, że przy wykonywaniu niniejszej umowy, nie będzie naruszał 

praw, w szczególności własności intelektualnej, osób trzecich. W przypadku, gdy Zamawiający 

poinformuje Wykonawcę o roszczeniach zgłaszanych wobec Zamawiającego w związku 

naruszeniem przez Zamawiającego lub Wykonawcę praw przysługujących osobom trzecim, 

Wykonawca podejmie niezbędne działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie wszelkie 

z tym związane koszty. W szczególności, w przypadku wytoczenia w związku z tym przeciwko 

Zamawiającemu powództwa z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, Wykonawca 

wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości 

wystąpi z interwencją uboczną po stronie Zamawiającego.  

3. Jeżeli, wskutek orzeczenia sądu, Zamawiający nie będzie mógł korzystać z 

oprogramowania dostarczonego przez Wykonawcę na skutek naruszenia przez Wykonawcę 

praw osób trzecich, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania na swój koszt wymaganych 

licencji lub nabycia praw pozwalających Zamawiającemu na korzystanie z przedmiotu 

zamówienia zgodnie z prawem i jego przeznaczeniem wskazanym w umowie.  

4. Żadne z powyższych postanowień nie wyłącza możliwości dochodzenia przez 

Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 10 

Ochrona danych osobowych 

 

1. Strony wzajemnie oświadczają, że posiadają zgodę osób, o których mowa w niniejszej 

umowie do przetwarzania ich danych osobowych, t.j. imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz 

adresu e-mail oraz że dane te przetwarzane będą przez każdą ze stron wyłącznie dla potrzeb 

wykonywania niniejszej umowy, przez okres jej trwania z uwzględnieniem ustawowych 

terminów przechowywania dokumentacji - w trybie i na zasadach określonych 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływy takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. 

UE L 119 z 4.05.2016, str. 1).  

2. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy wypełnił obowiązki informacyjne 

przewidziane w art. 13 lub art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), wobec 

każdej osoby fizycznej, od której dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio Wykonawca 

pozyskał w celu wpisania jej do treści umowy jako dane osoby reprezentującej Wykonawcę lub 

działającej w jego imieniu przy realizowaniu umowy. Wykonawca zobowiązuje się w 

przypadku wyznaczenia lub wskazania do działania przy wykonywaniu niniejszej umowy osób 

innych niż wymienione w jej treści, najpóźniej wraz z przekazaniem Zamawiającemu danych 

osobowych tych osób, zrealizować obowiązki informacyjne w trybie art. 13 lub art. 14 RODO 

oraz określone w zapytaniu ofertowym.  

 

 
§ 11 

Postanowienia końcowe 
 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy 

prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. 



2. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy sąd w 

Opolu. 

3. Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Cesja praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy przez wykonawcę wymaga 

zgody Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze 

dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

…………………………………..                                 …………………………………….. 

            /Zamawiający/         / Wykonawca/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki : 
1. Załącznik nr 1 – zapytanie ofertowe, 
2. Załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy, 
3. Załącznik nr 3 – dokumenty homologacyjne.  


