
UMOWA NR 0411/1/……./22 

 
Zawarta w Kobierzycach dnia …….…………. 2022 r. pomiędzy: 
  
Kobierzyckim Ośrodkiem Kultury, ul. Ludowa 7, 55-040 Kobierzyce, NIP: 896-12-41-370, 

reprezentowaną przez : 

Dyrektor –Agnieszkę Miza 

przy kontrasygnacie Głównej Księgowej – Krystyny Białobrzeskiej, 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

 
a  
……………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ………………………., ul. 
……………………, ………………………, wpisanym do Centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej ze statusem aktywny, NIP …………………………. 
zwanym dalej „Wykonawcą” 
 
Strony postanawiają, co następuje: 

§ 1. 
Przedmiot Umowy 

 
Przedmiotem niniejszej umowy jest wynajem sceny wraz z oświetleniem oraz z obsługą 
podczas imprezy „Teatralne Impresje – Klimakterium… i już”  w Kobierzycach w dniu 
06.03.2022 r. 
 

   
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zorganizowanie oświetlenia sceny wraz z obsługą 

podczas imprezy w Kobierzycach w dniu 06.03.2022 r., zgodnie z wymogami 
Zamawiającego oraz artystów: Teatr Klimakterium o standardzie nie niższym niż 
wynikającym z zapotrzebowania na technikę estradową (rider techniczny scena zał. 3), 
oraz ridera technicznego teatru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

2. Zorganizowanie, obsługa, montaż i demontaż sceny o wymiarach (10m szer. x 8m gł.) 
wraz z transportem zgodnie z wymogami Zamawiającego wynikającymi z 
zapotrzebowania na technikę estradową (rider techniczny scena) stanowiącego 
załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zapewnia gotowość sceny wraz z oświetleniem w dniu 06 marzec 2022 r. 
od godz. 13:00 do godz. 21:00. 

 
§2. 

Oświadczenia, Gwarancje i zobowiązania Wykonawcy 
 

1. Wykonawca oświadcza, że prowadzi profesjonalną działalność polegającą m.in. na 
organizacji imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych i sportowych i że posiada 
należytą wiedzę i doświadczenie do zorganizowania imprez, objętych niniejszą umową. 

2. Wykonawca  oświadcza i gwarantuje, że:  
a) osoby zatrudnione przez Wykonawcę posiadają wiedzę i odpowiednie kwalifikacje do 

wykonywania obowiązków objętych niniejszą umową, 
b) posiada niezbędne doświadczenie, know – how  oraz zaplecze techniczne konieczne do 



realizacji imprez, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, 
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania umowy w sposób zgodny z zapotrzebowaniem 

na technikę estradową (rider techniczny scena) stanowiącego załącznik nr 3 oraz riderem 
technicznym teatru zał. 2 do niniejszej umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że zna rider techniczny sceny oraz zna rider techniczny teatru 
występującego podczas obsługiwanej imprezy. 

5. Wykonawca oświadcza, że skontaktuje się z technikami artystów w celu ustalenia 
szczegółów dotyczących próby i spektaklu. 

6. Wykonawca wybuduje scenę na imprezę w dniu: 06.03.2022r. wraz z gotowością 
oświetlenia do godz. 13:00, oraz zagwarantuje obsługę techniczną oświetlenia podczas 
prób i podczas spektaklu.  

7. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej terenu, na którym ma się odbywać 

Impreza, w celu doprecyzowania szczegółów z Zamawiającym. 

8. Wykonawca ma obowiązek do natychmiastowego usuwania usterek sprzętu, np. migający  

reflektor, niedziałający reflektor, uszkodzony kabel itp. 

9. Wykonawca zapewni, że całość będzie wykonana i montowana zgodnie z obowiązującymi 
przepisami p/poż. 

10. Wykonawca zabezpieczy sprzęt przed ewentualnym uszkodzeniem przez uczestników 
imprezy. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia sprzętu wraz z okablowaniem w sposób 
prawidłowy niezagrażający życiu i zdrowiu uczestników imprezy. 

12. Strony dopuszczają zmianę terminów wykonania Umowy, o których mowa w ust. 6 
powyżej w przypadku ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia 
epidemicznego lub wystąpienia ryzyka zakażenia chorobami zakaźnymi. W takim 
przypadku Zamawiający przedstawi Wykonawcy nowe terminy wykonania Umowy, które 
są dla Wykonawcy wiążące. 

 
 

§3. 
Oświadczenia ZAMAWIAJĄCEGO 

 
1. Koszty związane z pozyskaniem terenu ponosi Zamawiający. 
2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Wykonawcy, którym 

Wykonawca się posługuje przy wykonaniu umowy, m.in.  wyrządzone przez:  działania 
uczestników imprezy, służby ratownicze, przez siły natury (wichury, burze itp.), 

3. W zakresie obowiązków określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiający ponosi 
odpowiedzialność, wobec osób trzecich na zasadach określonych w kodeksie cywilnym za 
szkody powstałe z tytułu niewykonania ww. obowiązków zwalniając z tej odpowiedzialności 
Wykonawcę i pokrywając wszelkie koszty z tym związane, chyba że Wykonawca przyczynił 
się do powstania ww. szkody, albo sam ją spowodował. 

 
§4. 

Wynagrodzenie 
 

1. Wynagrodzenie za wykonanie wszelkich prac objętych umową stanowi kwotę 
……………………. zł brutto (słownie: ………………………………………. złotych brutto). 

2. Na wynagrodzenie składają się następujące koszty: 
a) Wykonanie obsługi oświetlenia; 



b) dostawa, montaż, demontaż sceny na dzień 06.03.2022 r. 
3. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu  

prawidłowo wystawionej faktury po prawidłowo wykonanym przedmiocie umowy. 
4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 stanowi całość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy 

i obejmuje wszelkie koszty, jakie mogą wystąpić w związku z realizacją przedmiotu umowy.  
5. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze.  
6. Miejscem przedłożenia faktury jest Kobierzycki Ośrodek Kultury, ul. Ludowa 7, 55-040 

Kobierzyce. 
7. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
8. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności wynikających z 

niniejszej umowy na osobę trzecią.  
 

§5. 
Przedstawiciele Stron 

 
1. Strony niniejszym wyznaczają następujących przedstawicieli do koordynowania, 

nadzorowania i wykonywania umowy oraz składania i przyjmowania oświadczeń w zakresie 
wynikającym z wykonywania umowy:  

a) Pełnomocnik Wykonawcy: …………………………… – Tel. ………………………. 
b) Zamawiający: Ewelina Grabowska- Tel. 885-959-888 

Jacek Schmuland- tel. 663-785-000 
 

§6. 
Prawo do odstąpienia od umowy 

 
1. Zamawiającemu służy prawo odstąpienia od umowy i/lub rozwiązania umowy bez 

wypowiedzenia w razie niespełnienia przez Wykonawcę wymogów wymienionych w 
niniejszej umowie. 

2. W wypadku, gdy po odbyciu prób przez Artystów, Organizator stwierdzi, iż Wykonawca nie 
wykonał Umowy w sposób określony w Riderach, Organizator może od umowy odstąpić w 
trybie natychmiastowym, bez uprzedniego wezwania Wykonawcy, z zachowaniem 
uprawnienia do żądania kary umownej w wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w  §4 
ust. 1. 

3. W wypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w 
wysokości 50 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. 

4. W wypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 50% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. Nadto, 
Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu wszelkich zaliczek czy zadatków oraz innych kwot 
wypłaconych w ramach realizacji niniejszej umowy w maksymalnym terminie 7 dni od 
odstąpienia bez osobnego wezwania przez Zamawiającego. 

5. Organizator zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w całości lub w części w 
sytuacji zarządzenia na terenie kraju żałoby narodowej zgodnie z art. 11 Ustawy o godle, 
barwach i  hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych z dnia 31 
stycznia 1980r. (tj. Dz. U.  z 2019 r., poz. 1509)., w przypadku ogłoszenia na obszarze 
Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub wystąpienia ryzyka zakażenia 
chorobami zakaźnymi. 



6. Wykonawca, nie będzie żądać wynagrodzenia ani odszkodowania za odwołanie imprezy pn. 

„Teatralne Impresje” z powodu nawałnicy, która zniszczy sprzęt Organizatora – co 

uniemożliwi zorganizowanie imprezy, oraz powodzi, zamieszek wywołanych przez 

chuliganów, epidemie lub zdarzeń stwarzających ryzyko rozprzestrzeniania się chorób 

wirusowych i zakaźnych lub inną siłę wyższą. 

7. Strony zgodnie ustalają, że zaistnienie sytuacji opisanych w ust.  5 i 6  niniejszego paragrafu 

nie będzie rodzić żadnych roszczeń odszkodowawczych Wykonawcy względem 

Organizatora. 

 
§7. 

Odpowiedzialność za przebieg Imprezy 
 

1. Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za techniczny przebieg imprezy jej 
bezpieczeństwo oraz w zakresie zapewnienia bezpiecznej formy korzystania ze sprzętu, 
wykorzystanego przy wykonywaniu niniejszej umowy.  

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego z 
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania któregokolwiek z  obowiązków 
wynikających z niniejszej umowy.  

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: 
a. niewykonanie umowy, w wysokości 100 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 

ust. 1 umowy, 
b. nienależyte wykonanie umowy, w wysokości 50% wynagrodzenia brutto określonego w § 

4 ust. 1 niniejszej umowy, 
4. Ustalenie kar umownych nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania 

uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar. 
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego oraz osób trzecich za 

wszelkie szkody wyrządzone przez Wykonawcę oraz osoby działające w imieniu lub na 
zlecenie Wykonawcy przy realizacji umowy, w związku z wykonywaniem niniejszej umowy 

6. Wykonawca umowy oświadcza, że posiada wszelkie wymagane przepisami prawa atesty 
i certyfikaty gwarantując, że urządzenia oraz inny sprzęt i materiały, które zostaną użyte 
przez Wykonawcę przy wykonywaniu umowy, są w pełni bezpieczne w użytkowaniu 
i posiadają parametry techniczne zgodne z przyjętymi w Polsce wymaganiami technicznymi 
ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec osób trzecich za bezpieczeństwo 
sprzętu urządzeń podczas wykonywania umowy.  

7. Wykonawca oświadcza, że wszelkie urządzenia techniczne, środki inscenizacji, sprzęt 
roboczy i ochronny spełniają wszelkie wymogi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 
zgodnie z przepisami oraz rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 
dnia 15 września 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji i 
realizacji widowisk (Dz. U. Nr 184, poz. 1240 z późn. zm.). Za wyżej wymienione urządzenia, 
środki i sprzęt odpowiada Wykonawca. 

8. Na zasadach określonych w kodeksie cywilnym Zamawiający ponosi odpowiedzialność 
cywilną za szkody wyrządzone na skutek niedopełnienia obowiązków w zakresie 
zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas Imprezy, chyba, że Wykonawca przyczynił 
się do powstania szkody. 

§ 8. 



Postanowienia końcowe 
 

1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

2. Wszelkie uprawnienia do odstąpienia od niniejszej umowy Strony mogą wykonać w 
terminie do dnia 06 marca 2022 r. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące 
przepisy prawne, w szczególności kodeksu cywilnego. 

4. Wszelkie spory mogące powstać na tle wykonywania niniejszej umowy będą rozstrzygane 
przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby  Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, 
dwa dla Zamawiającego. 

6. Strony potwierdzają ważność podpisanej umowy  drogą faksową lub skanem za 
pośrednictwem poczty elektronicznej, przy jednoczesnej wymianie podpisanych 
oryginałów drogą pocztową. 

 
Zamawiający:  Wykonawca:  
 

 

Załączniki do umowy: 

Zał. 1 Zapytanie ofertowe. 
Zał. 2 Rider techniczny teatr. 
Zał. 3 Rider techniczny scena. 
Zał. 4 Oferta z dnia ………………….. wraz z załącznikami. 
 


