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UMOWA Nr DZP.2310.34.2022 

OPM/43/06/2022 

 
zawarta w dniu ………….. 2022 roku w Opolu pomiędzy:  
 
Miastem Opole z siedzibą w Opolu, Rynek 1A, Opole, NIP: 7543009977, reprezentowanym 
przez Marcina Sabata  – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu, ul. 
Barlickiego 13, 45-083 Opole, na podstawie pełnomocnictwa nr: OR-III.0052.2.80.2021 
udzielonego z dniem 18 października 2021 r. przez Prezydenta Miasta Opola, zwanym w 
dalszej treści umowy „Zamawiającym”,  
 
a  
 
……………………………………………………… 
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, 
 
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a z osobna „Stroną”  
 
 
 
zawarta w Opolu na podstawie złożonej propozycji cenowej dotyczącej zamówienia o 
wartości mniejszej niż 130 000 zł przeprowadzonego bez stosowania ustawy Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019 ze zm.) o następującej treści: 
 

§ 1 
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie polegające na wykonaniu 
znakowania dróg podczas III Opolskiego Rajdu Rowerowego, który odbędzie się w dniu 
18.09.2022 r. zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (stanowiącym 
załącznik nr 1) oraz zaproszeniem do składania propozycji cenowych i ofertą Wykonawcy 
stanowiącymi integralną część umowy.  

§ 2 
Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 18.09.2022 r. do dnia 19.09.2022 r. 
Wykonanie przedmiotu zamówienia odbędzie się w godzinach: 10:30-13 (lub wcześniej po 
przejeździe osób zamykających peleton). 

§ 3 
1. W ramach przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 Umowy, Wykonawca 

zobowiązuje się do: 
1) wykonania znakowania dróg zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu 
2) usunięcia znakowania dróg po zakończonym Rajdzie, w dniu 18.09.2022 r.  

 
2. Wykonawca wyznacza osobę odpowiedzialną za wprowadzenie organizacji ruchu, którą 

jest…………………….. numer telefonu………………………. 
3. Wykonawca zobowiązany jest również do Bezwzględnego i natychmiastowego 

przestrzegania zleceń i wskazówek określonych przez Zamawiającego. 
 

§ 4 
1. Całkowite wynagrodzenie umowne (ryczałtowe) Wykonawcy za wykonanie całego 
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przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz z przyjętą propozycją 
cenową wynosi: …….. zł brutto (słownie: …………… złotych). 

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie, płatne z dołu. 
3. Należność za świadczenie wykonania znakowania uregulowana będzie na podstawie 

faktury prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę i dostarczonej Zamawiającemu po 
zakończeniu świadczenia.  

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, w trybie podzielonej płatności, w 
terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 
faktury przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze Vat. 

5. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
6. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem jej 

nieważności, przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 
7. Obligatoryjne dane do faktury: 

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

 
 
 

§ 5 
1. Strony postanawiają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do obciążenia Wykonawcy 

karami umownymi, które będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 
1) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że usługa nie została wykonana lub 

wykonana została nienależycie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne 
w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 
4 ust. 1, za każdy stwierdzony przypadek, 

2) za odstąpienie przez którąkolwiek ze Stron od niniejszej umowy w całości lub części 
albo jej rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % 
całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 
przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej 
szkody na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego. 

3. Kary umowne stają się wymagalne następnego dnia po zajściu zdarzenia uprawniającego 
do ich naliczenia. 

4. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża swoją nieodwołalną zgodę. W przypadku, gdy 
potrącenie kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy nie będzie możliwe, Wykonawca 
zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania 
do zapłaty. 

 
§ 6 

1. Poza sytuacjami unormowanymi przepisami prawa Zamawiający jest uprawniony do 
natychmiastowego odstąpienia, od Umowy w całości lub części w przypadkach: 
1) gdy Wykonawca nie przystąpi do realizacji usługi bez uzasadnionej przyczyny; 
2) gdy Wykonawca dokonuje przelewu praw i zobowiązań wynikających z niniejszej 

Umowy bez zgody Zamawiającego. 
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 dnia od powzięcia wiadomości 
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o powyższych okolicznościach.  
3. Strony zastrzegają dla oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub jej rozwiązaniu formę 

pisemną pod rygorem nieważności.  
 

§ 7 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dokonywane będą na piśmie w formie 

aneksu, pod rygorem nieważności. 
3. Ewentualne spory wynikłe między Stronami na tle stosowania niniejszej umowy będą 

załatwiane polubownie, a w przeciwnym razie rozstrzygane przez sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać przelewu praw i zobowiązań wynikających z 
niniejszej Umowy bez zgody Zamawiającego pod rygorem bezskuteczności takiej 
czynności wobec Zamawiającego.  

5. 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. 

6. 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. 

7. Załączniki stanowią integralną część umowy. 
8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 
 
 
 

  ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 
 
 
 
 
 
 
 
        Załączniki: 

1/Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 
2/ CEIDG/KRS Wykonawcy. 

                                    
 
 
 
 


