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Umowa nr ………….. 

 

zawarta w Szczecinie w dniu ……… 2011r. pomiędzy Szczecińską Agencją Artystyczną z siedzibą w 

Szczecinie, Al. Wojska Polskiego 64 (NIP 852 - 00 - 14 - 449), reprezentowaną przez Annę 

Lemańczyk - Białas - Dyrektora, dalej zwaną Zleceniodawcą 

a 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

dalej zwanym Zleceniobiorcą  

 

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.) w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową obsługę techniczną przedsięwzięcia „Sylwester 

miejski” odbywającego się w Szczecinie na Jasnych Błoniach, w obrębie Pl. Armii Krajowej oraz ulic 

Ogińskiego i Moniuszki. Znak sprawy: SAA/3/2011.  

 

 

§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest kompleksowa obsługa techniczna przedsięwzięcia „Sylwester miejski” 

odbywającego się w Szczecinie na Jasnych Błoniach, w obrębie Pl. Armii Krajowej oraz ulic 

Ogińskiego i Moniuszki - dalej zwana „kompleksową obsługą przedsięwzięcia „Sylwester 

miejski””. 

2. Szczegółowy opis kompleksowej obsługi przedsięwzięcia „Sylwester miejski” określają Załączniki 

nr 1, nr 1A, nr 1B, nr 1C, nr 1D oraz nr 1E do SIWZ (w przypadku umowy załączniki te otrzymają 

nazwy Załączniki nr 1, nr 1A, nr 1B, nr 1C, nr 1D oraz nr 1E do umowy). 

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania kompleksowej obsługi przedsięwzięcia „Sylwester 

miejski” z najlepszą wiedzą fachową i najwyższą starannością, jakiej wymaga działalność tego 

rodzaju z uwzględnieniem warunków określonych w niniejszej umowie. 

 

§ 2.  

1. Za wykonanie kompleksowej obsługi przedsięwzięcia „Sylwester miejski” przez Zleceniobiorcę, 

Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie w kwocie ……………….. zł brutto, w tym: 

1) ……………. zł wynagrodzenie netto, 
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2) …………….. zł kwota podatku VAT, przy obowiązującej stawce podatku VAT ……….. %. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zapłacone zostanie Wykonawcy w terminie 14 dni po 

wykonaniu przez Wykonawcę kompleksowej obsługi przedsięwzięcia „Sylwester miejski” i 

złożeniu przez Zleceniobiorcę prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku, na rachunek 

bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

3. W razie opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustawowe 

odsetki za każdy dzień opóźnienia.  

4. Za wykonanie kompleksowej przedsięwzięcia „Sylwester miejski” uznaje się dzień podpisania 

protokołu wykonania zamówienia sporządzonego przez Zamawiającego i stwierdzającego 

wykonanie kompleksowej obsługi przedsięwzięcia „Sylwester miejski” zgodnie z opisem, o którym 

mowa w § 1 ust. 2 umowy. Protokół podpisują Zamawiający i Wykonawca. 

5. Protokół sporządza się do dnia 6 stycznia 2012 r. 

6. Protokół powinien zawierać co najmniej: 

1) datę i miejsce jego sporządzenia, 

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

umowy. 

7. W przypadku stwierdzenia wykonania kompleksowej obsługi przedsięwzięcia „Sylwester miejski” 

nie zgodnie z opisem, o którym mowa w § 1 ust. 2 umowy lub warunkami niniejszej umowy 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 % wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 2 ust. 1 umowy. Zamawiający może potrącić karę, o której mowa w zdaniu 

poprzedzającym z wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy. 

8. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary 

umowne. 

9. W przypadku odstąpienia od umowy przez którakolwiek ze Stron - kara umowna wynosi 100% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy, chyba że odstąpienie następuje 

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

zdarzeń nadzwyczajnych niezależnych od woli stron. 

10. W celu stwierdzenia wykonania kompleksowej obsługi przedsięwzięcia „Sylwester miejski” 

zgodnie z opisem, o którym mowa w § 1 ust. 2 umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

sporządzania zdjęć lub filmu z przygotowań oraz trwania kompleksowej obsługi przedsięwzięcia 

„Sylwester miejski” oraz ich rejestracji na wybranym przez siebie nośniku. 

 

§ 3. 

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

Zamawiający wyznacza następujące osoby: 

1) ……………………… 
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2) ……………………… 

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

Wykonawca wyznacza następujące osoby: 

1) ……………………… 

2) ……………………… 

 

§ 4. 

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. 

3. W sprawach nieuregulowanych umowa 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. 

 

§ 5. 

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

stron umowy. 

 

§ 6. 

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 

ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 

3. We wszystkich sporach, które mogą wyniknąć z interpretacji niniejszej umowy, a 

nierozstrzygniętych w drodze ugody, sądem właściwym będzie sąd powszechny właściwy dla 

siedziby Zleceniodawcy. 

4. Niniejsza umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa 

egzemplarze dla każdej ze Stron.  

 

 

 

Wykonawca                                                                                                                        Zamawiający 


