
Umowa nr RD....2018......

W dniu ….....................w Legnicy pomiędzy Gminą Legnica Plac Słowiański 8 - 59-220 Legnica, NIP 691-
00-11-742, REGON 390647251, Urząd Miasta Legnica, Plac Słowiański 8, 59-220 Legnica reprezentowaną
przez Prezydenta Miasta Legnicy w imieniu którego działa:
................................................................................................
zwaną dalej w tekście „Zamawiającym”, 
a
…....................
…....................
…....................
zwanym dalej w tekście  „Wykonawcą”, 

w wyniku udzielenia zamówienia o wartości netto do 30 000 euro zawarta została umowa o następującej
treści:

§ 1
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania organizowanie  festiwalu rowerowego –

otwartej  imprezy sportowo-rekreacyjnej w terminie 26 sierpnia 2018 roku w Legnicy w godzinach
10:00 – 18:00.

2. Zakres prac obejmuje organizacje imprezy głównej oraz atrakcji towarzyszących.
3. Na imprezę główną składają się następujące zadania:

a) Zabezpieczenie  i  obsługa  w  trakcie  imprezy  toru  rowerowego  pumptrack  zlokalizowanego
w Parku Bielańskim w Legnicy przy ul. Koskowickiej / Piłsudskiego;

b) Przeprowadzenie zajęć dot.  doskonalenia techniki jazdy na rowerze pod okiem instruktora na
torze pumptrack;

c) Rozstawienie i obsługa bezpłatnej wypożyczalni rowerów i kasków dla uczestników imprezy;
d) Przeprowadzenie zawodów na pumptracku w 6 kategoriach wiekowych, z podziałem na wiek i

płeć uczestników, z zastosowaniem elektronicznego pomiaru czasu;
e) Rozstawienie sceny wraz z nagłośnieniem i obsługą muzyczno-konferansjerską;
f) Zapewnienie  opieki  medycznej  w  postaci  co  najmniej  dwóch  ratowników medycznych  oraz

karetki. 
4. Na atrakcje towarzyszące składają się następujące zadania:

a) Organizacja  tymczasowego  miasteczka  ruchu  rowerowego  na  terenie  trawiastym
i przeprowadzenie szkolenia; 

b) Rozstawienie i przeprowadzenie darmowego serwisu rowerowego oferującego przynajmniej:
• smarowanie i regulacja systemu napędowego: łańcucha, zębatek, przerzutek,
• kontrola stanu ogumienia, pompowanie kół, wymiana dętek,
• kontrola hamulców mechanicznych, regulacja, wymiana linek i pancerzy,
• centrowanie kół, napinanie szprych,
• montaż wyposażenia dodatkowego (przyniesionego przez uczestników),
• wstępna diagnoza poważniejszych uszkodzeń;
c) Rozstawienie oraz obsługa strefy animacji dla dzieci (konkurencje sprawnościowe na rowerze

takie jak slalom, jazda po prostej, jak najwolniejsza jazda, gry i zabawy);
d) Udostępnienie i obsługa co  najmniej  dwóch blenderów/mikserów napędzanych przez rowery

oraz umożliwienie uczestnikom bezpłatnego przygotowania 300 porcji koktajlu, 200 ml z mleka
i owoców (min. 20 g na porcje);

5.  Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystania udostępnionego terenu na zasadach uzgodnionych
z zarządcą  terenu  (Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  w  Legnicy  –  pumptrack,  Wydział  Infrastruktury
Komunalnej – trawnik);
6.  Wykonawca zobowiązuje się do posiadania na czas trwania imprezy, ważnej polisy OC na kwotę co
najmniej 100 000 złotych obejmującej zakresem zakres prac o którym mowa w ust. 2, 3 i 4.



7.  Po  zakończeniu  imprezy  zostanie  sporządzony  protokół  potwierdzający  prawidłowe  wykonanie
przedmiotu  zamówienia  podpisany  przez  przedstawiciela  Zamawiającego  i  Wykonawcy,  w  dwóch
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron

§ 2
1. Jednostką odpowiedzialną za realizację umowy od strony Zamawiającego będzie Wydział Zarządzania

Ruchem  Drogowym,  a  osobą  do  kontaktu  Jarosław  Patron,  tel.  76  7212371  (w.43),
mail: jpatron@legnica.eu .

2. Zamawiający zobowiązuje się do
a) Udostępnienia toru pumptrack oraz trawnika niezbędnego do przeprowadzenia imprezy;
b) Zapewnienia dostępu do toalety dla uczestników i organizatorów imprezy;
c) Udostępnienia źródła energii elektrycznej;
d) Przeprowadzenia akcji promującej wydarzenie w mediach lokalnych.

§ 3.
1. Po wywiązaniu się  Wykonawcy z przedmiotu zamówienia jak w  § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy
należność w wysokości:
brutto..............................zł, słownie..........................................................................................................
w tym  VAT ...........................zł, słownie: …...............................................................................................
2.  Zapłata wynagrodzenia, o  którym mowa w ust.  1, nastąpi  na podstawie prawidłowo wystawionej
przez  Wykonawcę  faktury  VAT.  Termin  płatności  faktury  VAT  wynosić  będzie  14  dni  od  dnia  jej
doręczenia Zamawiającemu.
3.Termin płatności,  o którym  mowa w  ust.  2  uważa  się  za dotrzymany, jeżeli  przed jego upływem
zostanie dokonane polecenie przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4.
1. Strony umowy mają  prawo do odwołania organizacji  imprezy jednak nie później  niż  30 dni  przed
terminem wydarzenia  lub w przypadku wystąpienia  siły wyższej.  Odstąpienie od wykonania  umowy
z powodu wystąpienia skutków siły wyższej  powinno być  stwierdzone protokołem podpisanym przez
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
2. Odstąpienie od wykonania przedmiotu umowy w przypadkach innych niż wymienione w ust. 1 przez
którąkolwiek  ze  Stron,  oznacza,  że  Strona  z  winy  której  rozwiązano umowę  pokryje Stronie drugiej
wszelkie  koszty związane z przygotowaniem przedmiotu niniejszej umowy oraz zapłaci  karę umowną
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1. Niezrealizowanie prac o których mowa
w § 1 ust. 3. jest jednoznaczne z niewywiązaniem się z umowy przez Wykonawcę.
3. W przypadku niezrealizowania prac o których mowa w § 1 ust. 4 wynagrodzenie o którym mowa w § 3
ust.  1.  zostanie  pomniejszone  o  wartość  zadania,  a  Wykonawcy  zostanie  naliczona  kara  umowna
w wysokości 10% wartości zadania wskazanej w formularzu ofertowym. 
4. Suma kar umownych nie może przekroczyć wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1.;
5.  Roszczenia  z  tytułu  kar  umownych  naliczonych  Wykonawcy  będą  pokrywane  z  należnego  mu
wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.
6. Na kary umowne zostanie wystawiona nota obciążeniowa.
7.  Strony  zastrzegają  sobie  prawo  do  dochodzenia,  na  zasadach  ogólnych,  odszkodowania
przewyższającego wysokość kar umownych.
8. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury Wykonawcy przysługuje
prawo naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.
9.  Strony  dopuszczają  możliwość  dochodzenia  odszkodowania  do  wysokości  szkody  rzeczywiście
poniesionej.
10.  Wykonawca  ponosi  wszelką  odpowiedzialność  z  tytułu  nieprawidłowego  wykonania  przez
Wykonawcę zakresu rzeczowego, określonego w treści  §1 ust. 2, 3 i 4 Umowy, w szczególności wobec
osób trzecich zgłaszających roszczenia wobec Zamawiającego.

§ 5.
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1. Zmiany niniejszej umowy  wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2.  Spory  wynikłe  na  tle  stosowania  niniejszej  umowy  Strony  poddają  pod  rozstrzygnięcie  sądu
właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 
3.  Wykonawca nie może przenieść  na żaden podmiot trzeci  wierzytelności  wynikających z  niniejszej
umowy.

§ 6.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

§ 7.
1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla
Wykonawcy.
2. Formularz oferty stanowi załącznik nr 1 do umowy.

Z A M A W I A J Ą C Y W Y K O NA WC A
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