
                                  /projekt/ 
UMOWA nr        /2011 

 
zawarta w Węglińcu w dniu ……………….. pomiędzy: 
 
1. Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w W ęglińcu, ul. K. Wojtyły 10,  
59-940 Węgliniec, NIP 615-10-43-884, reprezentowanym przez: 
 p.o. Dyrektora MGOK w W ęglińcu – Izabelę Uśpieńską-Domagała, 
przy kontrasygnacie Głównej Księgowej – Marzeny Stefańskiej, 
zwanym dalej Zamawiającym 
 
a 
 
2. …………………………………………………… 
    ……………………………………………………  
zwanym dalej Wykonawcą. 
 

§ 1 
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania „obsługę imprezy plenerowej 

„Święto Grzybów” w Węglińcu”, w dniach 10.09.2011-11.09.2011r., miejsce realizacji: 
Węgliniec (przy Parku Miejskim, Plac Wolności 1), w zakresie: 

 
a. Wynajem sceny z zapleczem dla artystów -  Scena: podesty z płytą antypoślizgową 

oraz zadaszenie. Wymiary sceny: min. 10m/8m/7m/ (dł./szer./wys.). Schody z 
poręczami. Podest pod perkusję (wymiary wg zał. wymagań technicznych). Podesty 
sceniczne (wg zał. wymagań technicznych. Horyzont oraz boki sceny osłonięte 
siatką przeciwdeszczowo - wietrzną, powierzchnia na reklamy. Montaż i demontaż 
sceny i reklam. Reżyserka oświetleniowca i akustyka zadaszona. Dwie garderoby 
dla artystów przy scenie zamykane na klucz (wyposażenie: wg zał. wymagań 
technicznych).  

      Uwzględnić również wymagania techniczne Kabaretu NOWAKI, zespołu VIDEO,  
Ireny Jarockiej z zespołem. 

b. Oświetlenie i nagłośnienie – Profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie. Uwzględnić 
również wymagania techniczne Kabaretu NOWAKI, zespołu VIDEO, Ireny 
Jarockiej z zespołem stanowiące załącznik nr 1, nr 2 i nr 3. Transport, montaż, 
obsługa przez cały okres trwania imprezy (tj. od godz. 10.00 w dniu 10.09.2011r. do 
godz. 5.00 w dniu 11.09.2011r., od godz. 8.00 do godz. 23.00 w dniu 11.09.2011r.) i 
demontaż nagłośnienia i oświetlenia.   

         Kontakt z akustykami zespołów w sprawie uzgodnienia sprzętu. 
      Zapewnienie 3 mikrofonów bezprzewodowych dla konferansjerów. 

Podłączenie nagłośnienia małej sceny (będącego własnością Zamawiającego) i 
mikrofonów konferansjerów z możliwością ich bezpośredniego przełączania na 
nagłośnienie sceny głównej.   

c.  Zabezpieczenie sceny i terenu imprezy masowej oraz urządzeń w parku – Barierki 
ochronne, płotki zabezpieczające, itp. (300 m) wraz z transportem, montażem i 
demontażem.. 
Do kontaktów w sprawach imprezy ze strony Zamawiającego upoważniona jest Pani  
Izabela Uśpieńska – Domagała – p.o. Dyrektora MGOK w Węglińcu. 

 
 
 



 
§ 2 

Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy z należytą starannością oraz 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa 
przy tego rodzaju imprezach. 
 

§ 3 
Wykonawca zobowiązuje się własnym staraniem i na własny koszt zapewnić: 

1. ubezpieczenie przewożonego sprzętu i osób 
2. ubezpieczenie osób pracujących przy realizacji przedmiotu zamówienia 
3. ubezpieczenie OC od prowadzenia działalności gospodarczej  
4. noclegi dla ekipy technicznej oraz dla pracowników Wykonawcy 
5. ubezpieczenie i ochronę sprzętu od momentu dostarczenia sprzętu na plac imprezy do 

momentu wywiezienia sprzętu 
6. uzyskanie niezbędnych zezwoleń w zakresie świadczonych usług. 

                  
§ 4 

Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt: 
1. zasilania energetycznego odpowiedniej mocy z układem uziemienia roboczego i 

ochronnego  do nagłośnienia i oświetlenia (2 x gniazdo 63A i 1 x gniazdo 32A, 
90kW) w odległości max 20 m od sceny. Odpowiedzialność za dostarczenie 
elektryczności Wykonawcy leży po stronie Zamawiającego. 

2. zapewnienia fachowej obsługi i dozoru elektryczno-energetycznego z uprawnieniami 
w czasie trwania imprezy 

3. uzyskania zezwoleń na organizowanie imprez; 
4. nieodpłatnego udostępnienia miejsca imprezy; 
5. zapewnienia dostępu do kabin sanitarnych; 
6. zapewnienia punktu medycznego; 
7. posprzątania terenu po imprezie. 

 
 

§ 5 
1. Za wykonanie usługi określonej w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w 
wysokości …………….. złotych brutto (słownie: ………………………… ), w tym: 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 zostanie uregulowane przelewem na podstawie 
faktur VAT dostarczonych do siedziby Zamawiającego; 
a) w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy w wysokości 30 % kwoty określonej w 
ust.1; 
b) w terminie 14 dni po zakończeniu imprezy w wysokości 70% kwoty określonej w ust.1. 
3. Faktury VAT, o których mowa w ust.2 zostaną dostarczone do siedziby Zamawiającego co 
najmniej na 14 dni przed terminem płatności. 
 

§ 6 
W przypadku rozwiązania umowy przez zespół z Zamawiającym – dotyczącej występu 
podczas imprezy - Wykonawca  zobowiązany będzie do poniesienia kosztów wynikłych dla 
Zamawiającego powstałych z winy Wykonawcy a będących w szczególności następstwem 
niespełnienia przez Wykonawcę wymogów określonych w „riderze”/wymaganiach 
technicznych zespołu. 
 
 
 



 
§ 7 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odwołania z winy 
Wykonawcy występu lub/i imprezy w wysokości 100% kwoty określonej w §5 ust. 1. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odwołania z winy 
Zamawiającego występu lub/i imprezy w wysokości 100% kwoty określonej w §5 ust. 1. 

3. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na drodze postępowania  
sądowego, w przypadku gdy kara umowna nie pokrywa całej szkody. 

4.    Kara umowna płatna będzie w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty. 
 

§ 8 
W przypadku nie odbycia się występu lub/i imprezy z przyczyn niezależnych od obu stron, tj. 
m.in. kataklizmów przyrodniczych, pożaru, żałoby narodowej, zarówno Zamawiający, jak i 
Wykonawca odstąpią od naliczania kar umownych. 
 

§  9 
Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu 
pod rygorem nieważności. 
 

§ 10 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego. 

 
§ 11 

Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy 
rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 12 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla 
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 
 
         Zamawiający        Wykonawca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 do umowy 
 
 
……………………………… 
/ nazwa, adres Wykonawcy/                                     ...................................... 
                                                                                               / data/ 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
            Oświadczam, że podpisując umowę na realizację zadania pn.: „Obsługa 
imprezy plenerowej „Święto Grzybów” w Węglińcu”, znajduję się w sytuacji 
ekonomicznej i finansowej zapewniającej płynność prowadzenia usług.  
 
 
 
                                                                   ………………………………….. 
                                                                    /Data i podpis Wykonawcy/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                       Załącznik nr 2 do umowy 

 
 
……………………………… 
/ nazwa, adres Wykonawcy/                                     ...................................... 
                                                                                               / data/ 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
       Oświadczam, że podpisując umowę na realizację zadania pn.: „Obsługa 
imprezy plenerowej „Święto Grzybów” w Węglińcu”, nie zalegam z opłaceniem 
podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne wobec 
Urzędu Skarbowego, ZUS, KRUS, Urzędu Miasta/Gminy */, uzyskałem 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenia lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu.* 
 
 
 
 
                                                                   ………………………………….. 
                                                                    /Data i podpis Wykonawcy/ 
 
 
 
 
* niewłaściwe skreślić 
 
                
 


