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UMOWA nr 0411/1/………/20 
 

zawarta w dniu ……………..2020 r. w Kobierzycach pomiędzy: 
 
Kobierzyckim Ośrodkiem Kultury 
ul. Ludowa 7, 55-040 Kobierzyce,  
reprezentowanym przez: 

Dyrektor – mgr Marię Bokun 
przy kontrasygnacie Głównej Księgowej - Krystyny Białobrzeskiej, 

zwanym w dalej „Zamawiającym”, 
 
a 
 
……………………………… prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ……………………………… 
ul. ………………………, ………………………., NIP: ……………………………., REGON: ……………………………….., 
działającym osobiście, 
zwanym dalej „Wykonawcą”, 
 
   

§ 1 
 

Przedmiotem niniejszej umowy jest zabezpieczenie przez Wykonawcę pod względem 
medycznym imprezy masowej p.n. „Dożynki Gminne Kobierzyce 2020” (zwanej w dalszej 
części Umowy „Imprezą”) w dniu 29 sierpnia 2020 r., w godz.: 13:00 – 1:00 oraz w dniu 30 
sierpnia 2020 r., w godz.: 13:00 - 23:00, zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących 
zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 181).  

 
§ 2 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących usług, w ramach 

zabezpieczenia medycznego (w dniu 29.08.2020 r.-impreza masowa), o którym mowa 
w § 1 niniejszej umowy:  
a) zapewnienia 4 wykwalifikowanych ratowników medycznych (w tym patrol pieszy);  
b) zapewnienia lekarza; 
c) zapewnienia ambulansu typu S ze standardowym wyposażeniem ratowniczym; 
d) zapewnienia torby wyposażonej w niezbędne materiały medyczne typu: materiały 

opatrunkowe, zestawy do stabilizacji urazów, worek samorozprężalny typu Ambu, 
zestaw leków „pierwszego działania” itp. zgodnie z zapisem ust. 3 niniejszego 
paragrafu. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących usług, w ramach 
zabezpieczenia medycznego (w dniu 30.08.2020r.-impreza masowa), o którym mowa w 
§ 1 niniejszej umowy: 

a) zapewnienia 4 wykwalifikowanych ratowników medycznych i (w tym patrol 
pieszy); 

b) zapewnienia lekarza; 
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c) karetki typu S ze standardowym wyposażeniem ratowniczym; 
d) zapewnienia torby wyposażonej w niezbędne materiały medyczne typu: 

materiały opatrunkowe, zestawy do stabilizacji urazów, worek samorozprężalny 
typu Ambu, zestaw leków „pierwszego działania” itp. zgodnie z zapisem ust. 3 
niniejszego paragrafu. 

3. Wyposażenie patrolu ratowniczego stanowią co najmniej: 
a) torba ratunkowa, zawierająca co najmniej: 

1) rurki ustno-gardłowe,  
2) ssak ręczno-mechaniczny,  
3) worek samorozprężalny,  
4) rurki krtaniowe,  
5) kołnierze szyjne z tworzywa sztucznego wodoodporne,  
6) opatrunki o różnych wymiarach,  
7) środek do dezynfekcji skóry,  
8) roztwór soli fizjologicznej 500 ml,  
9) rękawiczki jednorazowe,  
10) worek plastikowy z zamknięciem na odpady,  
11) płyn do dezynfekcji rąk,  
12) nożyczki,  
13) folie izotermiczne;  

b) środki łączności bezprzewodowej umożliwiające natychmiastową łączność z innymi 
osobami zaangażowanymi w bezpieczeństwo imprezy masowej. 

4. W ramach niniejszej umowy Zamawiający zapewnia: 
a) Wskazanie miejsca, w którym ma się znajdować punkt medyczny oraz ambulans.  
b) Umożliwienie wykonania czynności medycznych (jeżeli zajdzie potrzeba) w czasie 

trwania imprezy co związane jest nawet z przerwaniem imprezy. 
c) Udostępnienie gniazda włącznika prądu celem zapewnienia oświetlenia i utrzymania w 

gotowości sprzętu medycznego  
5. Działania zabezpieczające uwzględniające powyżej wymienione punkty obejmują etapy: 
a) udzielenie pierwszej pomocy oraz opieka medyczna nad poszkodowanym na miejscu 

zdarzenia; 
b) w razie konieczności wezwanie pogotowia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ( w 

razie konieczności wezwanie Zespołu Ratownictwa Medycznego)  
c)  Wykonawca w trakcie trwania wydarzenia o statusie imprezy masowej skupia swoje 

działania w prawidłowo  wyznaczonym terenie przez Zamawiającego  
d) Wykonawca zastrzega sobie możliwość zwłoki lub odstąpienia w udzielaniu świadczeń 

zdrowotnych w przypadku kiedy zastana sytuacja będzie miała wpływ na zagrożenie 
życia lub zdrowia członków zespołu.  

6. Wykonawca oświadcza, że ratownicy posiadają wszelkie wymagane kwalifikacje do 
wykonywania czynności ratowniczych. 

7. W zamian za ustalony przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 i 2 niniejszej umowy,  
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia  
w wysokości …………. zł brutto (słownie: 
……………………………………………………………00/100).  

8. Wykonawca w przypadku wydłużenia godzin realizacji zamówienia, nalicza stawkę 
godzinową po przekroczeniu 15 minut od planowego zakończenia realizacji od każdej 
następnej godziny zegarowej.  
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9. W przypadku mniejszej ilości godzin niż przewiduje umowa, zamawiający zobowiązany 
jest do pokrycia całości kwoty wynikających z godzin zamówienia. 

 
10. Zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia nastąpi na wskazane konto w terminie 

14 dni roboczych od daty dostarczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej 
faktury. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury po wykonaniu usługi. 

11. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 
 

§ 3 
 

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn leżących po jego 
stronie, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej Zamawiającemu,  
w wysokości odpowiadającej kwocie wynagrodzenia tj. ……………….. zł brutto (słownie: 
…………………………………………………………………………. brutto 00/100) w terminie 3 dni od 
złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, bez odrębnego wezwania, pod 
rygorem naliczenia odsetek ustawowych za zwłokę. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po jego 
stronie, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty kary umownej Wykonawcy,  
w wysokości odpowiadającej kwocie ………………….. zł brutto (słownie: ………………………..  
……………………………………………….. brutto 00/100). 
 

§ 4 
 

1. Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, 
w każdym czasie jej trwania z powodu rażącego naruszenia przez Wykonawcę 
warunków zawartych w umowie. W takim wypadku żadna ze Stron nie będzie miała 
roszczeń o zapłatę wynagrodzenia czy kary umownej względem drugiej Strony. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo możliwości 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).W takim wypadku żadna 
ze stron nie będzie miała roszczeń o zapłatę wynagrodzenia czy kary umownej 
względem drugiej strony. 

3. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie umowy w przypadku 
wystąpienia siły wyższej, o której mowa w ustępie poniższym. 

4. Za przypadki siły wyższej uważa się nieznane Stronom w chwili zawierania umowy 
zdarzenia, zaistniałe niezależnie od woli Stron, i na których zaistnienie Strony nie 
miały żadnego wpływu i które uniemożliwiają wykonanie umowy jak: wojnę, 
rewolucję lub zamieszki, embarga handlowe, mobilizację lub inne nieprzewidziane 
zarządzenia wojskowe lub zarządzenia organów administracji państwowej, ogłoszenie 
żałoby narodowej lub klęski żywiołowej takie jak trzęsienie ziemi, pożar, powódź lub 
inne szkody spowodowane przez przyrodę, ograniczenia wynikające z powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa. 

5. Strony zgodnie ustalają, że zaistnienie sytuacji opisanej w ust. 3 niniejszego paragrafu 
nie będzie rodzić żadnych roszczeń odszkodowawczych Wykonawcy względem 
Zamawiającego. 
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§ 5 
 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy nastąpiło z 
powodu siły wyższej.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: 
a. odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, w wysokości 100 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 pkt. 
7 umowy, 

b. niewykonanie umowy, w wysokości 100 % wynagrodzenia brutto określonego 
w § 2 pkt. 7 umowy. 

c. nienależyte wykonanie umowy, w wysokości 50% wynagrodzenia brutto 
określonego w § 2 ust. 7 niniejszej umowy, 

3. Ustalenie kar umownych nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiającego 
odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar. 

4. 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 

 
Osobami upoważnionymi przez Strony do kontaktu w sprawach związanych z 
wykonywaniem niniejszej umowy są: 

a) ze strony Zamawiającego: Joanna Szymkowska, Tel.: 71/3111-200 wew.27, 669-627-
200e – mail: imprezy@kultura-kobierzyce.pl  

b) ze strony Wykonawcy: ……………………………….. 
tel.…………………………….- e – mail: ....................................... 

 
§ 7 

 
Wszelkie uprawnienia do odstąpienia od niniejszej umowy Strony mogą wykonać w terminie 
do dnia 31 grudnia 2020 r. 
 

§ 8 
 
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 9 
 

W sprawach nieregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu 
cywilnego. 
 

§ 10 
 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, 
jeden dla Wykonawcy. 
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§ 11 
 

Strony potwierdzają ważność zawarcia umów drogą faksową  lub skanem przy jednoczesnej 
niezwłocznej wymianie oryginałów drogą pocztową. 
 
 

WYKONAWCA:       ZAMAWIAJĄCY: 
 


