
Załącznik nr 3 

 
 

WZÓR UMOWY 
 

Umowa zawarta w dniu …..................................... w Kobierzycach pomiędzy: 
 
Kobierzyckim Ośrodkiem Kultury, ul. Ludowa 7, 55-040 Kobierzyce, zwanym dalej 
„Organizatorem”, reprezentowanym przez: 

Dyrektor - mgr Marię Bokun  
przy kontrasygnacie głównej księgowej  Krystyny Białobrzeskiej 

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

1. ………………….. - …………………………… 
 
 
……………………………….. z siedzibą …………………………, ul. ……………, ……………………….., wpisaną do 
Rejestru przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego, którego akta prowadzi Sąd 
Rejonowego dla ………………….. – …………………., ………………………………., pod numerem KRS 
……………………., REGON: ………….., NIP: ……………………,  
zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowana przez:  

1. ……………………… - ……………………….,1 
 
 

 
§1. 

Oświadczenie wykonawcy, przedmiot umowy 
 
1. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, 

umiejętności i odpowiednio przeszkolone kadry do wykonania przedmiotu umowy w 
sposób fachowy i profesjonalny z zachowaniem wszystkich obowiązujących w tym 
zakresie przepisów i norm, w tym przede wszystkim przepisów BHP. 

2. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostarczenie i zamontowanie przez Wykonawcę 
urządzeń zabawowych wraz z obsługą dla dzieci podczas imprezy plenerowo-
rekreacyjnej p.n. „Dzień Dziecka (zwane w dalszej części umowy „Imprezą), która 
odbędzie się w dniu 06.06.2020 r. (godz. 11.00-19.00) na stadionie sportowym w 
Kobierzycach, przy ul. Sportowej 28 (część rekreacyjna), w sposób opisany w dalszej 
treści umowy oraz zapewnienie Wykonawcy wyłączności w czasie trwania imprezy na 
dostarczenie urządzeń zabawowych. 

                                                 
1
 Wersja zapisu w zależności formy prawnej prowadzonej działalności. 



3. Wykonawca oświadcza, iż znana jest mu treść ogłoszenia o konkursie ofert na 
dostarczenie i zamontowanie urządzeń zabawowych (załącznik nr 1 do niniejszej 
umowy), zwanego  w dalszej części „ogłoszeniem”, akceptuje je w całości, nie wnosi do 
niego żadnych uwag i zobowiązuje się do wykonania niniejszej umowy w terminach i na 
zasadach określonych w tym ogłoszeniu. 

4. Wykonawca potwierdza swoje zobowiązanie w całości złożoną przez siebie ofertą z dnia 
……………….. 2020 r., doręczoną Organizatorowi w dniu ………….. 2020 r., stanowiącą 
załącznik nr 2 do niniejszej umowy, zwaną w dalszej części umowy „ofertą”. 

5. Wykonawca obowiązany jest do uzyskania i posiadania wszystkich koniecznych zgód  
i zezwoleń (jeśli upłynął termin ważności tych załączonych do oferty) w związku z 
prowadzoną działalnością gospodarczą w trakcie Imprezy.  

6. Wykonawca obowiązany jest do zagospodarowania terenu stadionu zgodnie ze złożoną 
ofertą. 

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie i posiadanie wszystkich 
koniecznych zgód, atestów, norm i zezwoleń na instalowane urządzenia oraz 
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) i następstw nieszczęśliwych 
wypadków (NW). 

8. O miejscu rozmieszczenia poszczególnych urządzeń decyduje wyłącznie Organizator.  
9. Wykonawca zobowiązany jest rozmieścić oferowane przez siebie w ofercie urządzenia 

niezbędne do realizacji niniejszej umowy w dniu 06.06.2020 r. najpóźniej do godz. 10.30. 
10. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegania zakazu parkowania na terenie, na którym 

organizowana jest Impreza. Organizator wyznaczy parking dla Wykonawcy. 
 

§2. 
Obowiązki wykonawcy 

 
1. Zakres obowiązków Wykonawcy wykonywanych na podstawie niniejszej umowy 

obejmuje w szczególności obowiązki określone w ogłoszeniu z dnia…….. oraz w ofercie 
stanowiących odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do niniejszej umowy. 

2. Poprzez ogłoszenie oraz ofertę należy również rozumieć odpowiednio ich załączniki. 
 

§ 3. 
Wynagrodzenie 

1. Po prawidłowo wykonanej usłudze (podpisany protokół odbioru usługi) Organizator na 
podstawie wystawionej faktury/rachunku, zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie 
______________- (słownie: ____________- złotych brutto). Termin zapłaty wynosi 14 
dni od dnia otrzymania poprawnie wystawionej faktury/rachunku.  

2. Wynagrodzenie zostanie zapłacone na konto Wykonawcy wskazane na 
fakturze/rachunku 

3. Za datę spełnienia przez Organizatora obowiązku zapłaty, o którym mowa w § 3 ust. 1 
niniejszego paragrafu strony zgodnie przyjmują dzień uznania rachunku bankowego 
Organizatora. 

4. Wykonawca zastrzega sobie prawo do naliczenia odsetek ustawowych w przypadku 
zwłoki w zapłacie wynagrodzenia. 

 
§ 4. 

Obowiązki Organizatora 



 
1. Do zakresu obowiązków Organizatora należy: 

1) udzielenie pomocy technicznej dla Wykonawcy; 
2) wskazanie miejsca do wykonania zadania określonego w niniejszej umowie i ofercie. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Wykonawcy, którym 
Wykonawca się posługuje przy wykonaniu niniejszej umowy, wyrządzone przez: 
uczestników imprezy, służby ratownicze, przez siły natury (wichury, burze itp.), 

3. Organizator nie zapewnia ochrony ustawionych urządzeń na terenie rekreacyjnym. 
 

§ 5. 
Kary umowne 

 
1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po 

stronie Organizatora, Wykonawca zapłaci na rzecz Organizatora kwotę wartości 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 3, pkt 1  tytułem kary umownej bez odrębnego 
wezwania w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od odstąpienia od umowy pod rygorem 
naliczenia odsetek ustawowych za zwłokę. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Organizatora z przyczyn nie leżących po 
stronie Wykonawcy, Organizator zapłaci na rzecz Wykonawcy kwotę wartości 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 3, pkt 1   tytułem kary umownej bez odrębnego 
wezwania w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od odstąpienia od umowy pod rygorem 
naliczenia odsetek ustawowych za zwłokę. 

3. Niewykonanie w całości lub w części przedmiotu umowy w sposób oczekiwany przez 
Organizatora i przyjęty przy realizacji umów tego rodzaju lub nienależyte jej wykonanie 
powoduje obowiązek Wykonawcy zapłaty kary umownej (niezależnie od kar z innych 
tytułów) w wysokości 50% kwoty stanowiącej wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 
1, płatnej bez odrębnego wezwania w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od zaistnienia 
okoliczności wskazanych w niniejszym paragrafie i naliczenia kary przez Organizatora, 
pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych za zwłokę. 

4. Wystąpienie jakichkolwiek roszczeń ze strony osoby trzeciej  do Organizatora w związku 
z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy przez 
Wykonawcę skutkować będzie obciążeniem Wykonawcy tymi roszczeniami w wysokości, 
w jakiej powstała szkoda. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania 
uzupełniającego przewyższającego wysokość kary umownej określonej w niniejszym 
paragrafie na zasadach ogólnych wynikających z kodeksu cywilnego.  

 
§6 

Odstąpienie od umowy 
1. Organizator zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy 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 1980 r. (tekst 
jednolity  Dz. U. z 2019, poz. 1509). 

2. Wykonawca, nie będzie żądać wynagrodzenia ani odszkodowania za odwołanie imprezy ple-
nerowej pn. „Dzień Dziecka” z powodu nawałnicy, która zniszczy sprzęt Organizatora – co 
uniemożliwi zorganizowanie imprezy, oraz powodzi, zamieszek wywołanych przez chuliganów 
lub inną siłę wyższą, a także z powodu deszczu. W przypadku deszczu Organizator ma możli-



wość odwołać Wykonawcę na 4 godz. przed imprezą lub przenieść imprezę na inny termin 
uzgodniony z Wykonawcą bez prawa żądania wynagrodzenia ani odszkodowania. 
 

3. Strony zgodnie ustalają, że zaistnienie sytuacji opisanych w ust. 1 i 2 niniejszego 
paragrafu nie będą rodzić żadnych roszczeń odszkodowawczych Wykonawcy względem 
Organizatora. 

 
§ 7. 

Postanowienia dodatkowe 
 
1. Każda zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Prawa i obowiązki, a w szczególności zobowiązania finansowe nie mogą być przekazane 

na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody stron. 
3. Uprawnienia do odstąpienia od niniejszej umowy Strony mogą wykonywać w terminie 

do dnia 31 grudnia 2020 r. 
4. W razie uznania przez organ lub sąd właściwy dla orzekania na gruncie niniejszej umowy 

jednego lub części jej postanowień za nieważne pozostałe jej postanowienia pozostają w 
mocy. 

5. W sytuacji zaistnienia sprzeczności w zapisach oferty i ogłoszenia, pierwszeństwo mają 
zapisy ogłoszenia. 

6. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd  
właściwy dla siedziby Organizatora. 

7. Ewentualne opłaty związane z zawarciem niniejszej umowy ponosi w całości 
Wykonawca. 

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie będą miały przepisy 
kodeksu cywilnego. 

9. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część. 
10. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa 

otrzyma Organizator, a jeden Wykonawca. 
 
 

Załączniki: 
1. Ogłoszenie o konkursie ofert ………………z dnia …………………….; 
2. Oferta z dnia ……………………… r.; 
3. Mapa – plan sytuacyjny imprezy. 
 

             ORGANIZATOR:                                                        WYKONAWCA: 
 
 


