
Załącznik nr 8 
do zapytania ofertowego 

WA.272.2.21.2020. AD

/Wzór umowy/
Umowa n r...... /2020/PR

zawarta w dniu......................w Mielcu pomiędzy:

Powiatem Mieleckim, z siedzibą 39-300 Mielec, ul. Wyspiańskiego 6, posiadającym NIP 817-19-80- 

506; REGON 690581442, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mieleckiego, w imieniu którego 
działają:

1..................................................................................

2..................................................................................

przy kontrasygnacie ....................................................

zwanym dalej „Zamawiającym” 
a:

........................................................... zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”
łącznie zwanymi dalej „Stronami”

Strony działając w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zawierają umowę o następującej treści:

§ 1-

1. Przedmiotem umowy jest:
1) przygotowanie infrastruktury scenicznej na imprezie masowej pn. Powitanie Lata 

organizowanej przez Powiat Mielecki w dniu 20 czerwca 2020 roku w Mielcu przy ulicy 

Rzecznej.
2) przygotowanie infrastruktury scenicznej na imprezie masowej pn. Dożynki Powiatu 

Mieleckiego organizowanej przez Powiat Mielecki w dniu 6 września 2020 roku w Mielcu 

przy ulicy Rzecznej
2. Szczegółowy wykaz prac i sprzętu niezbędnego do wykonania przedmiotu umowy stanowi załącznik 

nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszej umowy.

§ 2.

1. Gotowość techniki estradowej ustala się na godzinę 11.00 dnia 20 czerwca 2020 r. 

i 6 września 2020 r.
2. Gotowość zakończenia pracy sceny, techniki estradowej wraz z obsługą ustala się na godz. 24.00 

dnia 20 czerwca 2020 r. roku i 6 września 2020 r.



§ 3 .

Do obowiązków Zamawiającego należy:
1. Zapewnienie Wykonawcy dostępu do przyłącza elektrycznego o wymaganych parametrach 

w odległości do 50 m od miejsca postawienia sceny.
2. Zagwarantowanie obecności elektryka mającego dostęp do miejsca zasilania i niezbędną wiedzę 

na temat tego miejsca, od momentu podłączenia urządzeń do momentu ich odłączenia.

3. Zagwarantowanie sprawności sieci elektrycznej poprzez zabezpieczenie odpowiednich wejść 

i przyłączy.
4. Zapewnienie dostępu do miejsc wykonania prac objętych przedmiotem umowy.
5. Zapłata wynagrodzenia za prace objęte przedmiotem umowy, zgodnie z zasadami ustalonymi 

w niniejszej umowie.
6. Zapewnienie w okresie obowiązywania umowy osób do ochrony sceny.
7. Zamawiający oświadcza, że posiada stosowane zezwolenia na przeprowadzenie imprezy 

masowej.
8. Zapewnienia źródła zasilania 230V dla celów oświetlenia terenu podczas nocnych montaży.

§4.
1. Wykonawca w ramach wykonania prac objętych przedmiotem umowy zobowiązany jest:

1) Zabezpieczyć instalacje, urządzenia i obiekty na terenie realizacji prac instalacyjnych 

w jego bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie realizacji 

niniejszej umowy.
2) Dbać o porządek na terenie realizacji prac instalacyjnych oraz utrzymywać teren 

w należytym stanie.
3) Uporządkować teren realizacji prac instalacyjnych po zakończeniu prac.
4) Usunąć wszelkie wady stwierdzone przez Zamawiającego powstałe w trakcie instalacji.
5) Niezwłocznie informować Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, 

które mogą wpłynąć na jakość wykonania przedmiotu niniejszej umowy .

6) Zapewnić wykonanie i kierowanie pracami objętymi umową przez osoby posiadające 

stosowane kwalifikacje i uprawnienia.

7) Posiadać na wyposażeniu 2 gaśnice w pobliżu sceny w razie wystąpienia pożaru.

8) Zapewnić dwie osoby do załadunku i rozładunku sprzętu i instrumentów Artystów.
9) Zapewnić dodatkowe obciążenie sceny w postaci wypełnionych wodą zbiorników na wodę o 

pojemności 1000 L.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów bhp oraz za wszelkie 

szkody powstałe w trakcie prowadzenia prac instalacyjnych na terenie przyjętym od 
Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi pracami.

3. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy innym osobom bez uprzedniej 
pisemnej zgody Zamawiającego.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w mieniu Zamawiającego 
lub innych osób trzecich, powstałe podczas realizacji prac objętych przedmiotem umowy



z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub osób trzecich którymi Wykonawca będzie 
posługiwać się przy wykonywaniu prac objętych przedmiotem umowy.

5. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody mogące powstać na skutek niewłaściwe wykonanych 

prac objętych przedmiotem umowy w tym za wszelkie szkody wyrządzone w mieniu lub osobach 

trzecich powstałych przy wykonywaniu dostawy, montażu, obsługi i demontażu sceny, systemów 

nagłośnieniowych i odsłuchowych oraz oświetlenia scenicznego i niezbędnych konstrukcji, a także 
podczas imprez organizowanych na obsługiwanej przez Wykonawcę scenie.

§5-
1. Za wykonanie prac objętych przedmiotem umowy określonych w §1 niniejszej umowy, Strony 

ustalają dla Wykonawcy następujące wynagrodzenie ryczałtowe:
1) za przygotowanie infrastruktury scenicznej na imprezie masowej pn. Powitanie Lata

organizowanej przez Powiat Mielecki w dniu 20 czerwca 2020 roku

w wysokości............zł netto, podatek VAT ....%, łącznie........ zł brutto (słownie:................),

2) za przygotowanie infrastruktury scenicznej na imprezie masowej pn. Dożynki Powiatu
Mieleckiego organizowanej przez Powiat Mielecki w dniu 6 września 2020 roku 
w wysokości............zł netto, podatek VAT ....%, łącznie........ zł brutto (słownie:................),

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem wszystkich 

prac, w tym koszty wykorzystania sprzętu koniecznego do wykonania prac, transportu, montażu, 

obsługi i demontażu sprzętu.
3. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie wszystkich prac objętych przedmiotem umowy nastąpi po 

wykonaniu przedmiotu umowy w terminie 21 dni od wystawienia i doręczenia Zamawiającemu 

przez Wykonawcę faktury VAT na numer rachunku bankowego Wykonawcy.
4. Rachunek wykonawcy wskazany na fakturze musi być zgodny z rachunkiem umieszczonym w 

elektronicznym wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 

marca 2004 r. (Dz. U z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) tzw. Białej liście podatników VAT.

§ 6-

1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres obowiązania umowy opłaconą polisę, 

a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy, 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dowód zawarcia umowy ubezpieczenia, 
warunki odpowiedzialności ubezpieczenia oraz dowód opłacenia składki. Dokumenty te stanowią 

załącznik nr 6 do umowy.
2. Jeżeli okres ubezpieczenia będzie krótszy niż okres trwania umowy, Wykonawca zobowiązany jest 

do przedłożenia ubezpieczenia i przedłożenia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust.

1.
3. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach treści 

zawartej umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, w terminie 7 dni roboczych od dnia ich 

wejścia w życie.



1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez Zamawiającego powstałe 
w związku z niewłaściwym wykonaniem prac objętych przedmiotem umowy. W tym przypadku 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25% wynagrodzenia brutto, przy 

czym zapłata kary umownej nie wyłącza prawa dochodzenia przez Zamawiającego naprawienia 

szkody w wysokości przekraczającej karę umowną.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do obciążenia Wykonawcy karą umowną w przypadku 

opóźnienia w realizacji prac objętych przedmiotem umowy-w wysokości 5% wynagrodzenia brutto 

liczonej za każdą godzinę opóźnienia, określoną w §2 niniejszej umowy.
3. W razie nienależytego wykonania prac objętych przedmiotem umowy przez Wykonawcę, 

Zamawiającemu przysługuje prawo obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 20% kwoty 

wynagrodzenia brutto.
4. W przypadku niewykonania prac objętych przedmiotem umowy, Zamawiający ma prawo obciążyć 

(z wyjątkiem zdarzeń losowych czy tzw. siły wyższej np. klęski żywiołowej) Wykonawcę karą 

umowną w wysokości 100% kwoty wynagrodzenia brutto.

§ 8.

1. 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 
ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni od dnia stwierdzonych 

przez Zamawiającego naruszeń, co będzie traktowane jako wina Wykonawcy, w następujących 
przypadkach:

1) w czasie realizacji prac objętych umową pracownicy Wykonawcy będą rażąco naruszali zasady 
i przepisy bezpieczeństwa pracy,

2) prace będą wykonywane nienależycie lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do natychmiastowego odstąpienia od niniejszej 
umowy najpóźniej w terminie do 14 dni od dnia stwierdzonych przez Zamawiającego naruszeń, 
jeżeli:

1) wobec Wykonawcy toczyć się będzie postępowanie egzekucyjne, gdy Wykonawca stanie się 
niewypłacalny,

2) w razie powierzenia przez Wykonawcę realizacji umowy lub części umowy osobie trzeciej bez 
uprzedniej zgody Zamawiającego,

3) w przypadku gry Wykonawca przerwał realizację prac objętych przedmiotem umowy i nie 
kontynuuje ich bez uzasadnionej przyczyny.

§9.
1 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, zastosowanie będą miały 

przepisy Kodeksu Cywilnego.

§7-



3. Ewentualne spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez 

sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jedne egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
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