
 
WZÓR 
UMOWA .............................................. 
 
 

zawarta w dniu ............................. 2016 roku pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalski, Pasaż 

Karola Rudowskiego 10, reprezentowanym przez Wiceprezydenta Miasta - Andrzeja Kacperka 

zwanym dalej „Zamawiającym"  

a 

 

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

z siedzibą w ……………………………………………………………………………………………………                         

NIP …………………………………………., zwaną dalej „Wykonawcą". 

Umowa zawarta na podstawie art. 67 ust.1 pkt. 1c ustawy z dnia 29 stycznia 2004r, Prawo 

zamówień publicznych /tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm./. 

 
§1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania kompleksową obsługę 

techniczną koncertów oraz organizację wydarzeń towarzyszących w ramach 

organizowanych przez Zamawiającego Imienin PIOTRKÓW (Dni Piotrkowa) w dniach 8-10 

lipca 2016 roku na Placu Pofranciszkańskim w Piotrkowie Trybunalskim, zwanych dalej 

przedmiotem umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że jest upoważniony do zawierania umów, których 

przedmiotem jest działalność usługowa. 

 
§2. 

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1. Zabezpieczenie - spełniającej warunki określone w riderach - zadaszonej sceny, o 

minimalnych wymiarach 12 m x 10 m x 1,5 m i wysokości okna scenicznego 6 m, 

nagłośnienia i oświetlenia z obsługą techniczną i elektroakustyczną niezbędnych do 

przeprowadzenia przedmiotu umowy. 

2. Zabezpieczenie płotów zaporowych (ok. 20 m) i odgrodzeniowych (ok. 230-250 m). 

3. Zapewnienie garderób i cateringu dla artystów zgodnie z riderami. 

4. Zapewnienie ochrony koncertów i wykonawców. 

5. Zapewnienie przenośnych toalet typu TOI-TOI. 

6. Zapewnienie agregatów prądotwórczych, 

7. Ubezpieczenia imprezy. 

8. Zapewnienie na zasadzie wyłączności, obsługi gastronomiczno-handlowej obsługującej 

imprezę. 

9. Zapewnienie co najmniej jednego ekranu LED o parametrach 5 m x 3 m i pixelu nie 

większym niż 8 mm. 

10. Uzyskanie wszelkich potrzebnych mu do zorganizowania i przeprowadzenia przedmiotu 

umowy pozwoleń, zezwoleń itp. 

11. Zawarcie stosownych umów z osobami przy pomocy których wykona przedmiot umowy 

oraz do zapłaty im wynagrodzenia.  

 

 



 

 

§3. 
Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 

1. Dopełnienie formalności związanych z organizacją imprezy masowej. 
2. Przygotowanie i udostępnienie nieodpłatnie miejsca na imprezę. 
3. Przekazanie należnych środków na rzecz ZAiKSu. 
4. Druk i dystrybucja plakatów informujących o imprezie. 

5. Zapewnienie karetki pogotowia i wozu gaśniczego straży pożarnej. 

6. Sprzątanie terenu imprezy w czasie jej trwania i po jej zakończeniu oraz wywóz 

nieczystości. 

 
§4. 

1. Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia za 

wykonanie przedmiotu umowy w łącznej kwocie ……………………… złotych brutto (słownie: 

…………………………………… ) płatnego przelewem w następujący sposób: 

- I transza w formie zaliczki – ……………………………………………. złotych brutto (słownie: 

……………………………………………… ) do dnia ……………………………….., po otrzymaniu od 

Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT, 

- II transza – …………………………………. złotych brutto (słownie: ……………………………………… )                    

w terminie ……… dni, po stwierdzeniu wykonania przedmiotu umowy i otrzymaniu od 

Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

2. Faktura będzie wystawiona na: 

Miasto Piotrków Trybunalski 

97-300 Piotrków Trybunalski 

Pasaż Karola Rudowskiego 10 

NIP 771-27-98-771 

 

§ 5. 

Kary umowne. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej za odstąpienie przez 

Wykonawcę lub Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w 

wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto (z VAT) określonego  w § 4 ust. 1. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy kary umownej za odstąpienie od 

umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% łącznego 

wynagrodzenia brutto (z VAT) określonego w § 4 ust. 1,  z wyłączeniem sytuacji określonej w 

art. 145 Prawa zamówień publicznych. 

3. W przypadku powstania szkody przewyższającej wysokość kar umownych określonych w ust. 

1 strony są uprawnione do dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych 

określonych w kodeksie cywilnym. 

4. Żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna względem drugiej w przypadku, gdy do 

niewykonania umowy dojdzie na skutek siły wyższej, zdarzeń losowych (nie jest takim 

zdarzeniem choroba któregoś z wykonawców) lub innych okoliczności niezależnych od woli 

którejkolwiek ze stron, którym nie można było zapobiec. 

5. W przypadku niezrealizowania przedmiotu umowy opisanego w § 1 i 2 umowy, bez względu 

na tego powody i poniesione koszty, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu zaliczki w 

kwocie ……………………….. złotych (słownie: ………………………………) w terminie 3 dni od daty 

wezwania do zapłaty. 



 
§6. 

Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu do umowy, 

pod rygorem nieważności. 

 
§7.  

Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać 

polubownie. 

W razie braku porozumienia, spory będzie rozstrzygał właściwy Sąd Powszechny                                 

w Piotrkowie Trybunalskim. 

 
§8. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, będą miały zastosowanie odpowiednie 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

§9. 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego dwa dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

      Zamawiający              Wykonawca 

 

 

.......................................................                        ............................................. 

 

 

Zapoznałem się z treścią WZORU umowy i nie wnoszę do niego uwag: 

 

 

 

------------------------------------------------ 

Wykonawca  


