
Załącznik Nr   5 do SIWZ                     
 PROJEKT 

Umowa 
 
W dniu ……………….. 2013 r. w Poddębicach pomiędzy:  
Gminą Poddębice z siedzibą w Poddębicach, ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice,             
NIP: 828-135-51-00, w imieniu której działa: 
Piotr S ęczkowski – Burmistrz Podd ębic , 
zwaną dalej Zamawiaj ącym 
a 
…………………………………….., prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą                      
……………………… z siedzibą w ………………, ul. …………, kod pocztowy………,                
NIP: ……….., REGON: ……………. 
zwanym dalej Wykonawc ą  
 
została zawarta umowa następującej treści: 
 
 

§ 1 
 

1. Wykonawca na zlecenie Zamawiającego zobowiązuje się zorganizować                          
i przeprowadzić imprezę masową zwaną dalej „imprezą” obejmującą program 
artystyczny w wykonaniu artystów estrady polskiej i osób niepełnosprawnych                          

pn. „II Poddębickie Spotkania w Krainie Bez Barier – koncert integracyjny” w dniu               
8 czerwca 2013 r. w miejscowości Poddębice ul. Mickiewicza 19 (stadion).  
 
2. Impreza rozpocznie się o godz. 16.00 a zakończy o godz. 24.00.  
3. Program artystyczny, o którym mowa w ust. 1 winien obejmować: 
a) rozpoczęcie imprezy i prowadzenie jej przez konferansjera;  
b) występy artystyczne osób niepełnosprawnych - sportowców i artystów estrady 
polskiej, czas trwania występów 1 godz. 30 minut; 
c) koncert zespołu suport-owego   ……………………, czas trwania koncertu 1 godz. 
30 minut; 
d) koncert głównego artysty: DODA – Dorota Rabczewska wraz z zespołem. Czas 
trwania koncertu: minimum 60 minut +  ewentualne bisy;  
e) zabawa taneczna z DJ-em. Czas trwania zabawy 2 godz. 30 minut; 
f) zakończenie imprezy. 
3. Wykonawca zobowiązany jest w terminie najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem 
imprezy przedstawić Zamawiającemu pisemnie szczegółowy harmonogram imprezy. 
 

§ 2 
 

Do obowiązków Wykonawcy w ramach imprezy, o której mowa w § 1 umowy należy 
w szczególności: 
1) zapewnienie sceny sprawnej technicznie, posiadającej niezbędne atesty, 
zadaszonej, osłoniętej z trzech stron o wymiarach 12x10m,  posiadającej niezależne 
zasilanie oraz spełniającej wymagania (ridery techniczne) określone przez 
występujących artystów (montaż, demontaż, obsługa, transport);  
2) zapewnienie nagłośnienia scenicznego zgodnego z wymaganiami występujących 
    artystów (montaż, demontaż, obsługa, transport); 



3) zapewnienie oświetlenia scenicznego zgodnego z wymaganiami występujących   
    artystów (montaż, demontaż, obsługa, transport); 
4) zapewnienie wizualizacji artystycznej sceny (montaż, demontaż, obsługa, 
transport); 
5) zapewnienie artystów i konferansjera zgodnie z § 1 umowy; 
6) zapewnienie wynagrodzenia za występ artystów oraz poniesienie wszelkich 
kosztów związanych z ich występem; 
7) udostępnienie sceny, nagłośnienia i oświetlenia dla Zamawiającego na bieżące 
potrzeby (wystąpienia władz, gości, występy innych zespołów itp.) 
8) zapewnienie ochrony imprezy masowej z zachowaniem wymagań określonych    
    przepisami ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych  
    (Dz. U. Nr 62 poz. 504 z późn. zm.), w tym: 

a) zapewnienie bezpieczeństwa osobom uczestniczącym w koncercie, w tym   
 artystom na czas trwania prób i w trakcie koncertu; 
b) zapewnienie ochrony porządku publicznego poprzez ustawienie płotów  
zaporowych i osłonowych oraz  odpowiednią liczbę pracowników ochrony; 
c) zabezpieczenie terenu dla publiczności, w tym zapewnienie bezpiecznych 
ciągów komunikacyjnych; 
d) zabezpieczenie imprezy pod względem medycznym i przeciwpożarowym;  

9) uzyskania stosownych zezwoleń niezbędnych przy organizacji tego typu imprezy 
oraz zawarcie umów niezbędnych przy organizacji tego typu imprezy, o których 
mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez 
masowych (Dz. U. Nr 62 poz. 504 z późn. zm.) 
10) przygotowanie terenu, na którym odbędzie się impreza z zachowaniem wymagań 
higieniczno-sanitarnych oraz przepisów BHP; 
11) wykonanie innych obowiązków spoczywających na organizatorze imprezy 
masowej a określonych przepisami ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. 

 
§ 3 

 
Wykonawca oświadcza, że koncerty prezentowane przez wskazanych przez niego 
artystów są objęte umową z ZAiKS. Wykonawca zobowiązuje się dopełnić wszystkich 
formalności związanych z obowiązkami na nim spoczywającymi, w szczególności 
wynikającymi z prawa autorskiego i praw z nim związanych. 
 

§ 4 
 

Wykonawca wydzieli miejsca dla wystawców (tj. stoiska wystawiennicze, ogródki 
gastronomiczne, plac zabaw dla dzieci) na podstawie przedłożonej przez 
Zamawiającego  listy w terminie 7 dni przed wykonaniem przedmiotu umowy. 

 
 

§ 5 
 
1. Wykonawca może zatrudniać do realizacji przedmiotu umowy podwykonawców,  

z tym zastrzeżeniem że ponosi on odpowiedzialność za działania lub zaniechania 
osób lub podmiotów, z których pomocą wykonuje niniejszą umowę. 

2. W przypadku realizacji przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców, 
Wykonawca ma obowiązek powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego przed 
przystąpieniem przez podwykonawcę do wykonania prac. 



 
 

§ 6 
 
Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1) udostępnienie Wykonawcy na dzień przed terminem imprezy terenu,                      
na którym zostanie przeprowadzona  impreza, tj. stadion w Poddębicach, 

2) akredytacja dziennikarzy i przekazanie ich listy Wykonawcy najpóźniej            
7 dni przed datą imprezy; 

3) promocja imprezy obejmująca wydruk i kolportaż (z rozwieszeniem) plakatów, 
których treść i szata graficzna zostanie uzgodniona z Wykonawcą w terminie 
na 10 dni przed imprezą.  

 
§ 7 

 
1) Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie w wysokości: ………. złotych brutto (słownie: ………………… 
złotych brutto). 
Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT według obowiązujących stawek. 

2) Wynagrodzenie zostanie wypłacone w drodze polecenia przelewu                       
na rachunek Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury                 
w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.   

3) Wykonawca wystawi fakturę w terminie 7 dni po wykonaniu przedmiotu 
umowy. 

4) W przypadku wykonania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców 
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury pisemne oświadczenie 
podwykonawców o zapłacie należnego im wynagrodzenia. 

 
§ 8 

 
1. W przypadku odwołania imprezy przez Zamawiającego poniżej 7 dni włącznie 

od daty jej zaplanowania Zamawiający wypłaci Wykonawcy karę umowną                  
w wysokości 100% kwoty wynagrodzenia brutto wymienionego w § 7 umowy           
w ciągu 7 dni od daty otrzymania noty księgowej. 

2. W przypadku odwołania imprezy przez Zamawiającego powyżej 8 dni włącznie 
od daty jej zaplanowania, Zamawiający wypłaci Wykonawcy karę umowną              
w wysokości 60% kwoty wynagrodzenia brutto wymienionego w § 7 umowy          
w ciągu 7 dni od daty otrzymania noty księgowej z zastrzeżeniem przepisów art. 
145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. W przypadku odwołania  imprezy przez Wykonawcę poniżej 7 dni włącznie               
od daty zaplanowanej imprezy, Wykonawca wypłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 100% kwoty wynagrodzenia brutto wymienionego                   
w § 7 umowy w ciągu 7 dni od daty otrzymania noty księgowej. 

4. W przypadku odwołania imprezy przez Wykonawcę powyżej 8 dni włącznie              
od daty jej zaplanowania, Wykonawca wypłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 60% kwoty wynagrodzenia brutto wymienionego w § 7 umowy               
w ciągu 7 dni od daty otrzymania noty księgowej. 

5. W przypadku wystąpienia czynników uniemożliwiających realizację umowy,             
na które żadna ze stron nie miała wpływu w szczególności choroba głównego 
artysty, wypadek drogowy powodujący uszczerbek na zdrowiu któregoś                     



z artystów, warunki atmosferyczne uniemożliwiające przeprowadzenie imprezy, 
żadnej ze stron nie dotyczą finansowe konsekwencje, a ewentualne straty 
strony pokrywają we własnym zakresie. 

6. Odwołanie imprezy ważne jest po powiadomieniu pisemnym drugiej strony   
(fax, e-mail).  

 
§ 9 

 
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w 
stosunku do treści oferty w części dotyczącej  terminu jeżeli wystąpi konieczność zmiany 
terminu wykonania przedmiotu zamówienia na  skutek: 

1) warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w    
     ustalonym terminie; 
2) działania siły wyższej;  

Za okoliczności „siły wyższej” uznaje się między innymi: pożar, powódź, huragan, 
eksplozję, awarie energetyczne, wojnę, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje 
społeczne, ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji publicznej,  
a także inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich 
powstające poza kontrolą Stron, których nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy, a jeżeli możliwe były do przewidzenia nie można było im zapobiec. 
Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się 
na nią. 

2. Zmiany zawartej umowy wymagają pisemnego uzasadnienia Zamawiającego 
 
 

§ 10 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy                 
o bezpieczeństwie imprez masowych oraz prawo zamówień publicznych. 

 
§ 11 

 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia i oferta Wykonawcy stanowią 
integralną część umowy. 

 
§ 12 

 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Dwa egzemplarze 
otrzymuje Zamawiający, jeden Wykonawca. 
 
 
         WYKONAWCA                                                                 ZAMAWIAJĄCY  


