Załącznik nr 4 do siwz
Umowa Nr .../2008
zawarta w Szczecinie w dniu

roku pomiędzy:

Szczecińską Agencją Artystyczną, al. Wojska Polskiego 64, 70-479 Szczecin, reprezentowaną
przez: Dyrektora Annę Lemańczyk-Białas
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,
a
.............................................................................
reprezentowanym przez
Koncesja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.
Podstawa prawna: niniejsza umowa zostaje zwarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zmianami).
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia, jakim
jest „Ochrona miejskich imprez masowych w okresie od dnia zawarcia umowy do 1 stycznia
2009 r.”:
Kod: CPV 74610000 -8 – usługi ochroniarskie
Zakres zamówienia obejmuje następujące imprezy:
1) Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Termin:13 stycznia 2008 r.
Miejsce: pl. Armii Krajowej (przed gmachem Urzędu Miejskiego)
Przewidywana ilość uczestników: 5.000 osób
Przewidywana ilość pracowników ochrony:65 osób
2) Szczecińska Majówka
Termin: maj 2008 r.
Miejsce: Teatr Letni im. Heleny Majdaniec
W programie: program artystyczny według scenariusza
Przewidywana liczba uczestników imprezy: 4.000 osób
Przewidywana ilość pracowników ochrony:51 osób
3) „Szczecin pod żaglami” DNI MORZA
Termin: czerwiec 2008 r.
Miejsce: Wały Chrobrego oraz Teren Łasztowni
Przewidywana ilość uczestników imprezy: 25.000 osób
Przewidywana ilość pracowników ochrony:11-13.06.2007 r. – 60 osób
13.06.2007 r.-282 osób

14.06.2007 r.- 282 osób
15.06.2007 r.-282 osób
16.06.2007 r.- 25 osób
4) „Szczecin się śmieje” – gala kabaretowa
Termin: lipiec 2008 r.
Miejsce: Teatr Letni im. Heleny Majdaniec
Przewidywana liczba uczestników imprezy: 4.000 osób
Przewidywana ilość pracowników ochrony:51 osób
5) Sylwester Miejski
Termin: 31 grudnia 2008 r. – 1 stycznia 2009 r.
Miejsce: Jasne Błonia
W programie sylwestrowy koncert muzyczny.
Przewidywana ilość uczestników imprezy: 5.000 osób
Przewidywana ilość pracowników ochrony:65 osób
3. Zakres zamówienia obejmuje:
1) ochronę
2) monitoring (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z
dnia 28 października 2004 roku w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprez masowych
oraz minimalnych wymagań technicznych dla urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk)
3) transport i montaż, a także demontaż płotków niezbędnych do zabezpieczenia miejsca
imprezy,
4) zabezpieczenie środków łączności z organizatorami i policją.
4. Ilość osób koniecznych do ochrony jest orientacyjna. Ostateczna ilość pracowników
zatrudnionych przy realizacji zleceń zostanie ustalona z Wykonawcą zgodnie z przedstawionym
przez niego planem ochrony. Zamówienie realizowane będzie na podstawie zleceń szczegółowych
wynikających z realizacji ochrony każdej z imprez wymienionej w pkt. 2. Wykonawca jest
zobowiązany do każdorazowego uzgadniania z Zamawiającym planu ochrony i ilości pracowników
zatrudnionych przy realizacji każdego zlecenia.
§2
Czas trwania umowy ustala się na okres od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia 01 stycznia
2009 r.
§3
1. Cena brutto za jedną roboczogodzinę wynosi .......PLN zł ( słownie: .......................) w tym
podatek VAT według obowiązującej stawki.
2. Wymieniona w § 3 ust. 1 cena jest ceną stałą i obowiązuje na czas trwania umowy.
§4
1. Rozliczenie będzie następowało każdorazowo po realizacji poszczególnych zleceń, dostarczeniu
Zamawiającemu kosztorysu powykonawczego będącego wykazem ilości godzin
przeznaczonych na ochronę danej imprezy i zaakceptowaniu kosztorysu przez Zamawiającego.
2. Zaakceptowany przez Zamawiającego kosztorys powykonawczy będzie podstawą do
wystawiania przez Wykonawcę faktury VAT za ochronę danej imprezy.
3. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w

terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury VAT potwierdzonej zaakceptowanym kosztorysem.
4. Łączna wartość brutto przedmiotu zamówienia nie może przekroczyć kwoty………. zł
(słownie: ..................................) w tym podatek VAT według obowiązującej stawki.
5. W przypadku rezygnacji z organizowania którejkolwiek z imprez wymienionych w §1,
Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
§5
1. Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu przedmiotu umowy do działania z należytą
starannością i odpowiada za jakość i terminowość wykonania przedmiotu zamówienia.
2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości:
1) 20% kwoty, o której mowa w § 4 ust. 4 – za nienależyte wykonanie ochrony i
monitoringu;
2) 10% kwoty, o której mowa w § 4 ust. 4 – nienależyte ustawienie lub nieterminowe
usunięcie płotków niezbędnych do zabezpieczenia miejsca imprezy.
3) 5% kwoty, o której mowa w § 4 ust. 4 – niewłaściwie działającą łączność z
organizatorami i policją.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, naliczona zostanie kara umowna w
wysokości 50% kwoty, o której mowa w § 4 ust. 4.
4. W przypadku, gdy wysokość rzeczywiście poniesionej szkody przewyższać będzie wysokość
kar umownych, Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania
uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody..
§6
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której
dokonano wyboru wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są
korzystne dla zamawiającego.
§7
Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§8
Sądem właściwym dla dochodzenia roszczeń wynikających z niniejszej umowy jest właściwy dla
siedziby Zamawiającego sąd powszechny.
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy kodeksu cywilnego i ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.
§ 10
Umowa niniejsza nie zwalnia wykonawcy z obowiązku posiadania lub uzyskania wymaganych
prawem pozwoleń i koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej wykonywanej w ramach
realizacji przedmiotu umowy.

§ 11
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.
Zamawiający

Wykonawca

....................................

.................................

