
WZÓR UMOWY 

 

Zawarta w dniu ……………. 2021 r. w Krynicy-Zdroju, pomiędzy: 

Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19, 33-380 Krynica-Zdrój, 

NIP 7341108601 

reprezentowane przez: 

- Dyrektora Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju – Julię Dubec-Dudycz 

przy kontrasygnacie Głównego Księgowego Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju – Marzeny Maksym 

zwanym dalej: ZAMAWIAJĄCYM 

a 

………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej: WYKONAWCĄ 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy złożonej w dniu ……………. 

2021 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 11 

ust. 5 pkt. 2 ustawy z 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 

2019 roku, poz. 2019) oraz art. 37a Ustawy z dnia 25 października 1991 r. 

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 194) 

została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienie sprzętu do nagłośnienia 54 Festiwalu im. Jana 

Kiepury w Krynicy-Zdroju w dniach 07-14.08.2021 wraz z obsługą techniczną, zwanej dalej: 

przedmiotem umowy. 

2. Szczegółowy zakres czynności i usług, które zostaną wykonane przez Wykonawcę w ramach 

niniejszej umowy oraz szczegółowe obowiązki i uprawnienia Wykonawcy i Zamawiającego określa 

niniejsza umowa wraz z załącznikami do niej, stanowiącymi jej integralną część oraz oferta 

Wykonawcy. 

§ 2. 

1. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą 

niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) na dowód czego przedłożył kopię 

poświadczoną za zgodność z oryginałem polisy ubezpieczeniowej nr …………………………. wystawioną 

przez ……………………. wraz z potwierdzeniem terminowego uiszczenia składki ubezpieczeniowej. 

Wykonawca oświadcza, iż zapewni ciągłość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie i 

formie opisanej w zdaniu poprzednim co najmniej przez okres realizacji niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się ponadto w szczególności do: 

1) instalacji urządzeń według projektów ustalonych z Zamawiającym 



2) dostarczenia Zamawiającemu dokumentów (atesty, certyfikaty, przeglądy) potwierdzających, że 

zapewniany sprzęt może być użytkowany na terenie RP, zgodnie z przepisami prawa; 

3) zapewnienia we własnym zakresie wszystkich niezbędnych do zainstalowania sprzętów, narzędzi i 

urządzeń typu wciągarki, podnośniki itp.; 

4) zapewnienia we własnym zakresie odpowiedniej liczby osób do obsługi (montaż, obsługa prób 

artystów i koncertów oraz inne czynności niezbędne do realizacji przedmiotu umowy); 

5) zapewnienia we własnym zakresie transportów, noclegów, wyżywienia i innych niezbędnych 

elementów dla osób realizujących przedmiot umowy. Transport sprzętu i narzędzi leży po stronie 

Wykonawcy; 

6) współpracy z Dyrekcją Festiwalu; 

3. Wykonawca oświadcza, iż obowiązki, których się podjął do wykonania na podstawie umowy są mu 

znane, że nie zgłasza do nich zastrzeżeń i na tej podstawie potwierdza swoją zdolność i gotowość do 

ich wykonania zgodnie z postanowieniami umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym, materialnym oraz 

technicznym pozwalającym na prawidłowe zrealizowanie całości przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę przy zachowaniu najwyższej staranności wynikającej 

z zawodowego charakteru prowadzonej działalności, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy 

technicznej, obowiązującymi przepisami, rzetelnie i terminowo, mając na względzie ochronę 

interesów Zamawiającego. 

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłową realizację umowy w sposób określony 

w niniejszej umowie. 

7. Wykonawca oświadcza, że ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie 

praw osób trzecich wskutek wykonywania niniejszej umowy lub w związku z jej wykonywaniem. 

8. Wykonawca, w przypadku roszczeń osób trzecich związanych z realizacją niniejszej umowy, ponosi 

przed nimi odpowiedzialność wyłączną. 

9. W toku realizacji umowy Wykonawca może korzystać ze świadczeń osób trzecich jako swoich 

podwykonawców. 

10. W każdym wypadku korzystania ze świadczeń podwykonawcy Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za wykonywanie zobowiązań przez podwykonawcę, jak za własne działania lub 

zaniechania, niezależnie od osobistej odpowiedzialności podwykonawcy wobec Zamawiającego. 

11. Korzystając ze świadczeń podwykonawcy, Wykonawca nałoży na niego obowiązek przestrzegania 

wszelkich zasad, reguł i zobowiązań określonych w umowie, w zakresie, w jakim odnosić się one będą 

do zakresu prac danego podwykonawcy, pozostając jednocześnie gwarantem ich wykonania oraz 

przestrzegania przez podwykonawcę. 

12. Wykonywanie przedmiotu umowy odbywać się będzie zgodnie z zasadami opisanymi w umowie i 

załącznikach do umowy. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach  

związanych z wykonywaniem umowy, w tym także o okolicznościach leżących po stronie 

Zamawiającego, które mogą mieć wpływ na jakość, termin lub zakres usług. Nieprzekazanie takich 

informacji w wypadku, gdy Wykonawca o takich zagrożeniach wie lub, przy uwzględnieniu 



wymaganej umową staranności, powinien wiedzieć, powoduje, że wszelkie koszty i dodatkowe 

czynności związane z konsekwencją danego zdarzenia obciążają Wykonawcę. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego informowania Zamawiającego, w formie pisemnej, 

o przebiegu realizacji umowy na każde pisemne żądanie Zamawiającego. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkiej staranności, celem należytego wykonywania 

przedmiotu umowy, a także do stosowania się do ewentualnych uwag Zamawiającego, w zakresie jej 

realizacji. 

16. Wykonawca do realizacji przedmiotu umowy skieruje osoby przeszkolone. 

17. Zamawiający jest uprawniony do prowadzenia kontroli usług świadczonych na jego rzecz przez 

Wykonawcę. W przypadku stwierdzenia niewykonywania lub nienależytego wykonywania usługi 

przedstawiciel Zamawiającego ma prawo powiadomić przedstawiciela Wykonawcy o zastrzeżeniach, 

co do jakości świadczonych usług niezwłocznie po ich stwierdzeniu w formie mailowej lub 

telefonicznej. 

§ 3. 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie od 05.08.2021 r. do 

16.08.2021 r. 

§ 4. 

1. Strony ustalają łączne wynagrodzenie za wykonanie całego przedmiotu umowy w kwocie 

………………...….... PLN (słownie: ..................................... złotych 00/100) brutto. Powyższa kwota 

wynagrodzenia obejmuje podatek VAT. 

2. Kwota wynagrodzenia brutto, o której mowa w ust. 1 zawiera wszystkie koszty Wykonawcy 

związane z realizacją przedmiotu umowy, które musi ponieść Wykonawca. 

3. Podstawą płatności będzie potwierdzenie odbioru prawidłowości wykonania przedmiotu umowy. 

4. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie wypłacone Wykonawcy w terminie do 

30 dni od dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 

5. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

§ 5. 

1. Przez nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Strony rozumieją zaistnienie sytuacji związanych 

z niedochowaniem przez Wykonawcę należytej staranności, powodujących wykonanie obowiązków 

Wykonawcy wynikających z umowy oraz z załączników do umowy w sposób nieodpowiadający 

warunkom w nich określonym, w szczególności w zakresie terminowości, sposobu, jakości i ilości 

świadczenia oraz zasad współpracy z Zamawiającym. 

2. Przez niewykonanie przedmiotu umowy Strony rozumieją zaistnienie po stronie Wykonawcy 

okoliczności powodujących, że świadczenie na rzecz Zamawiającego nie zostało spełnione w całości 

lub w części, w szczególności polegających na odmowie wykonania go bez uzasadnionych 

obiektywnie przyczyn lub nie przystąpieniu przez Wykonawcę do jego realizacji w trybie określonym 

w umowie.  



3. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy lub jego części Wykonawca 

zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 30% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

4. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy lub jego części Wykonawca zobowiązany jest do 

zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 50% wynagrodzenia brutto, o którym mowa 

w § 4 ust. 1 umowy. 

5. Strony zgodnie ustalają, iż łączne kary umowne ze wszystkich tytułów określonych w umowie, w 

szczególności za niezgodne z niniejszą umową lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z 

umowy, nie mogą przekroczyć 50% maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 

umowy. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należytego wynagrodzenia. 

7. Zamawiający zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości, jeśli szkoda 

przekroczy wysokość kar umownych. 

8. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tej okoliczności. W takim 

przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należytego z tytułu wykonania części 

przedmiotu umowy. 

9. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 50% wartości 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

10. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć drugiej stronie w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zawierać uzasadnienie. 

11. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, wszelkie stosunki prawne w 

zakresie świadczeń zrealizowanych i odebranych przed odstąpieniem pozostają w mocy. 

12. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron Wykonawca zachowa prawo do 

wynagrodzenia tylko za prace wykonane i odebrane. 

§ 6. 

1. W imieniu Wykonawcy za nadzorowanie realizacji umowy odpowiada …………. tel. …………………, e-

mail: ………………. 

2. W imieniu Zamawiającego za nadzorowanie realizacji umowy odpowiada …………. tel. …………………, 

e-mail: ………………. 

3. Strony są uprawnione w każdym czasie zmienić osoby lub dane teleadresowe wskazane w ust. 1 i 2 

niniejszego paragrafu, przesyłając drugiej Stronie stosowną informację na piśmie. 

4. Strony mogą udzielić upoważnienia do wzajemnych kontaktów w związku z realizacją niniejszej 

umowy wyznaczonym przez siebie osobom innym niż wskazane w ust. 1 i 2. Strony wskażą te osoby 

na etapie trwania umowy w formie informacji przekazanej drugiej Stronie. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania wszystkich osób 

realizujących niniejszą umowę w jego imieniu oraz innych osób, które Wykonawca dopuścił do 

realizacji przedmiotu umowy – jak za swoje działania lub zaniechania. 



§ 7. 

1. Istotne zmiany i uzupełnienia treści umowy, dopuszczalne są jedynie w sytuacjach i na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2019 roku, poz. 2019), w szczególności w art. 455.  

2. Ustala się, iż nie stanowią istotnej zmiany umowy w szczególności następujące przypadki: 

1) zmiana danych teleadresowych Stron; 

2) zmiana danych rejestrowych Stron; 

3) zmiana sposobu prowadzenia korespondencji pomiędzy Stronami. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają porozumienia Stron oraz zachowania formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

4. Nie stanowią zmiany umowy zmiana osób uprawnionych do roboczych kontaktów w toku realizacji 

umowy. Wymaga się, aby zmiany takie były zgłaszane drugiej Stronie umowy. 

5. Dopuszcza się zmianę osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne 

osoby pod warunkiem wykazania, że spełniają one wymagania Zamawiającego określone w 

ogłoszeniu o zamówieniu. Zmiana taka jest skuteczna z chwilą jej pisemnej akceptacji przez 

Zamawiającego i nie stanowi zmiany umowy. 

6. Zamawiający przewiduje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w 

przypadku odwołania 54 Festiwalu im. Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju. 

§ 8. 

1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niedotrzymanie zobowiązań umownych, jeżeli takie 

niedotrzymanie będzie skutkiem działania siły wyższej. 

2. Siła wyższa oznacza zdarzenie zewnętrzne, nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, 

uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie 

można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron. Przejawami siły 

wyższej są: 

1) klęski żywiołowe, w tym pożar, powódź, susza, trzęsienie ziemi, huragan; 

2) działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne, 

3) ograniczenia będące następstwem rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa SarsCoV2. 

3. Obowiązkiem każdej ze Stron jest pisemne, bezzwłoczne, najpóźniej w ciągu 24 godzin, 

zawiadomienie drugiej Strony o przypadku siły wyższej. Brak takiego zawiadomienia oznaczać będzie, 

że siła wyższa nie istniała ze wszystkimi konsekwencjami dla Strony, która nie dokonała 

zawiadomienia. 

4. Po stwierdzeniu przypadku siły wyższej Wykonawca i Zamawiający podejmą wspólnie wszystkie 

kroki w rozsądnych granicach w celu zapobieżenia lub zmniejszenia skutków oddziaływania siły 

wyższej na przedmiot umowy. 

5. Skutek siły wyższej będzie służył do zwolnienia znajdującej się pod jej działaniem Strony z 

zobowiązań dotkniętych działaniem danego przypadku siły wyższej na podstawie niniejszej umowy, 

aż do usunięcia oddziaływania siły wyższej. 



6. Jeżeli Strony w dobrej wierze nie uzgodnią zaistnienia zdarzenia siły wyższej, ciężar dowodu 

zaistnienia zdarzenia siły wyższej spoczywa na Stronie powołującej się na jej zaistnienie. 

7. Zawieszenie wykonania obowiązków nie będzie wykraczać poza zakres oddziaływania siły wyższej, 

ani nie będzie trwało dłużej niż oddziaływanie siły wyższej. 

§ 9. 

1. W przypadku sporu właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

2. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny jeżeli przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 2019) nie stanowią inaczej. 

4. Ewentualna nieważność jednego lub kilku postanowień niniejszej umowy nie wpływa na  ważność 

umowy w całości, a w takim przypadku Strony zastępują nieważne postanowienie postanowieniem 

zgodnym z celem i innymi postanowieniami umowy, bądź też postanowieniem umownym w jego 

pierwotnym brzmieniu w przypadku dokonania zmian umowy. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

§ 10. 

Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki: 

1) Załącznik Nr 1 – Odpis z KRS z dnia …………/Aktualny wydruk ze strony internetowej CEIDG; 

3) Załącznik Nr 2 – Istniejące nagłośnienie i oświetlenie w Pijalni Głównej w Krynicy-Zdroju; 

4) Załącznik Nr 3 – Oferta Wykonawcy, 

5) Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 


