
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę techniczną „Uroczystości Beatyfikacji Papieża Jana Pawła II” 

na Jasnych Błoniach w Szczecinie, znak sprawy: SAA/1/2011 

 
           Załącznik nr 5 do SIWZ 

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 
 

 

U M O W A  N R ………….. 

 

 

zawarta w Szczecinie w dniu ………….. 2011 r.  pomiędzy: 

Szczecińską Agencją Artystyczną z siedzibą w Szczecinie, Al. Wojska Polskiego 64 (NIP 852 - 00 - 14 - 

449), reprezentowana przez Annę Lemańczyk - Białas - Dyrektora, dalej zwaną Zamawiaj ącym 

a 

……………………………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą/nazwą: 

………………………………………………………………… (NIP …………………) 

dalej zwanym/zwaną Wykonawc ą  

 

Zamówienia udziela się wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). 

 

 

§ 1. 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obsługa techniczna „Uroczystości Beatyfikacji Papieża Jana 

Pawła II” na Jasnych Błoniach w Szczecinie, z wykorzystaniem sprzętu i urządzeń multimedialnych 

własnych lub posiadanych na podstawie tytułu prawnego, w tym instalacja, montaż, deinstalacji i 

demontaż tego sprzętu i urządzeń multimedialnych, zgodnych ze sprzętem i urządzeniami 

multimedialnymi opisanymi w Załączniku do umowy „Opis przedmiotu umowy”.  

2. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) zapewnienia zasilania energetycznego z układem uziemienia roboczego i ochronnego do 

nagłośnienia i ekranu diodowego (1 gniazdko 63 A, 1 gniazdko 32 A) w odległości maksymalnie 

20 m od wyznaczonych punktów oraz dostarczenia prądu elektrycznego, 

2) ochrony sprzętu i urządzeń multimedialnych opisanych w Załączniku do umowy „Opis 

przedmiotu umowy” stanowiących własność lub będących w posiadaniu Wykonawcy, 

służących wykonaniu przedmiotu umowy przed działaniami osób trzecich, w tym uczestników 

uroczystości, od chwili rozpoczęcia ich instalacji i montażu do zakończenia ich deinstalacji i 

demontażu, tj. do ich załadunku, 

3) poniesienia odpowiedzialności w przypadku kradzieży lub uszkodzenia sprzętu i urządzeń 

multimedialnych opisanych w Załączniku do umowy „Opis przedmiotu umowy” 

stanowiących własność lub będących w posiadaniu Wykonawcy, służących wykonaniu 

przedmiotu umowy, 
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4) zapewnienia obsługi i dozoru elektryczno - energetycznego z właściwymi uprawnieniami w 

czasie trwania „Uroczystości Beatyfikacji Papieża Jana Pawła II” na Jasnych Błoniach w 

Szczecinie. 

3. Termin wykonania zamówienia: 

1) termin rozpoczęcia wykonywania instalowania i montażu sprzętu i urządzeń multimedialnych 

opisanych w Załączniku do umowy „Opis przedmiotu umowy”  stanowiących własność lub 

będących w posiadaniu Wykonawcy, służących wykonaniu przedmiotu umowy: - 

30.04.2011r.godz.8.00, 

2) termin gotowości do obsługi technicznej sprzętu i urządzeń multimedialnych opisanych w 

Załączniku do umowy „Opis przedmiotu umowy”  stanowiących własność lub będących w 

posiadaniu Wykonawcy, służących wykonaniu przedmiotu umowy:-01.05.2011r. godz.8.00, 

3) termin zakończenia deinstalacji i demontażu sprzętu i urządzeń multimedialnych opisanych w 

Załączniku do umowy „Opis przedmiotu umowy” stanowiących własność lub będących w 

posiadaniu Wykonawcy, służących wykonaniu przedmiotu umowy: - 01.05.2011r. po 

zakończeniu uroczystości. 

4. W przypadku niewywiązania się Zamawiającego z zobowiązań, których mowa w ust. 2 pkt 1, 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość wykonania przedmiotu umowy. 

 

§ 2. 

1. Wykonawca wykonuje przedmiot umowy zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, w tym zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz złożonej ofercie. 

2. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym 

w ofercie. 

 

§ 3. 

1. Za wykonanie umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie …………………….., w tym: 

1) cena netto ……………………… zł (słownie: ……………………… złotych), 

2) podatek od towarów i usług (VAT) …………… % - ……………zł (słownie: ……………………… 

złotych) 

płatne przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze VAT, w terminie 7 

dni od wykonania zamówienia. 

2. Za wykonanie zamówienia uznaje się dzień podpisania protokołu wykonania zamówienia 

sporządzonego przez Zamawiającego i stwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z 

opisem przedmiotu umowy stanowiącym Załącznik do umowy. Protokół podpisują Zamawiający i 

Wykonawca. 

3. Protokół sporządza się do dnia 8 maja 2011 r. 
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4. Protokół powinien zawierać co najmniej: 

1) datę i miejsce jego sporządzenia, 

2) oświadczenie Zamawiającego o braku albo o istnieniu zastrzeżeń do wykonania przedmiotu 

umowy, 

5. W razie opóźnienia w zapłacie w/w należności Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki 

za każdy rozpoczęty miesiąc opóźnienia.  

6. Podstawową wypłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy jest podpisany przez Strony bez 

zastrzeżeń protokół odbioru końcowego.  

7. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca może żądać od Zamawiającego 

odsetek ustawowych. 

8. W razie stwierdzonych w protokole zastrzeżeń Zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu 

umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.  

9. Zamawiający może potrącać kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy o którym mowa w § 3 ust. 

1 umowy. 

10. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary 

umowne. 

11. W przypadku odstąpienia od umowy po jej zawarciu przez którąkolwiek ze stron - kara umowna 

wynosi 100% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, chyba że odstąpienie 

następuje wskutek działania siły wyższej, ekstremalnych warunków atmosferycznych, a także innych 

zdarzeń nadzwyczajnych niezależnych od woli stron.  

 

§ 5. 

1. Do bieżącej współpracy w sprawach związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy Zamawiający 

wyznacza następujące osoby: 

1) ……………………… 

2) ……………………… 

2. Do bieżącej współpracy w sprawach związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy Wykonawca 

wyznacza następujące osoby: 

1) ……………………… 

2) ……………………… 

 

§ 6. 

1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

2. Umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nienależytego jej 

wykonywania, a w szczególności wykonywania umowy niezgodnie z opisem przedmiotu umowy. 
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3. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie znajdują przepisy ustawy - Prawo zamówień 

publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 

4. Spory powstałe w związku z wykonywaniem lub wykonaniem umowy będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

 

§ 7. 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze 

stron umowy.  

 

 

 

ZAMAWIAJ ĄCY                                                                                 WYKONAWCA   

 


