
        Zał. 6 
UMOWA NR 0411/1/………/20-wzór 

 O ochronę imprezy Dożynki Gminne 2020 
zawarta w Kobierzycach w dniu ………………….2020 r. 

 
pomiędzy 
Kobierzyckim Ośrodkiem Kultury, ul. Ludowa 7, 55-040 Kobierzyce,  
NIP: 896 – 12 – 41 – 370, REGON: 932129838, który reprezentuje: 

Dyrektor – mgr Maria Bokun 
przy kontrasygnacie Głównej Księgowej – Krystyny Białobrzeskiej, 

Zwanym dalej „Zleceniodawcą”, 
a 
…………………………………………………………………, ul. …………….., …………………………………… 
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla 
……………………., ……………………………………. Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
…………………………… 
REGON …………………………….. 
NIP: ……………………………… 
działającą na podstawie Koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
………………………  roku  pod nr ………………………….. reprezentowaną przez: 
1) ……………………….-……………………………….. 
Zwanym dalej „Zleceniobiorcą”, 
Zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każde z osobna także „Stroną”. 
 
 

§1 
Przedmiot umowy oraz obowiązki Zleceniobiorcy  

1. Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca przyjmuje do ochrony następującą imprezę: 
a) Imprezę „Dożynki Gminne 2020 r.” zorganizowaną na terenie stadionu sportowego w  

Kobierzycach przy ul. Sportowej 28  – zgodnie z harmonogramem stanowiącym 
załącznikiem nr 1 do umowy;  
w tym: 

b) Imprezę masową:  „Dożynki Gminne 2020” zorganizowaną na terenie stadionu 
sportowego w  Kobierzycach przy ul. Sportowej 28, w dniach 29-30.08.2020. Impreza 
w dniu 29.08.2020 r zorganizowana jest na 1000 i 1500 osób (zgodnie z opisem 
godzinowym zał…..) a w dniu 30.08.2020 r. na 1000 i 3000 osób (zgodnie z opisem 
godzinowym zał…….) 
zwana dalej „imprezą”. 

2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do podejmowania niezbędnych działań mających na 
celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu prowadzenia 
imprezy. Zleceniobiorca zobowiązuje się chronić imprezę określoną w § 1 w szczególności 
poprzez: 
a) zorganizowanie posterunków ochrony wg ustaleń ze Zleceniodawcą, 
b) zapewnienie należytego bezpieczeństwa uczestników imprezy, 
c) współdziałanie ze Zleceniodawcą oraz innymi służbami mundurowymi czy 

zabezpieczeniem medycznym w celu określenia warunków bezpieczeństwa podczas 
imprezy, 



d) ustalenie liczebności uczestników imprezy, poprzez liczenie uczestników 
wchodzących na teren imprezy. 

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom imprezy w 
wyznaczonej strefie przez Zleceniodawcę. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy oraz 
harmonogram ochrony imprezy oraz czas jej trwania zawiera załącznik nr 1 do Umowy, a 
także szczegółowy opis godzinowy imprezy (zał. 7), stanowiące integralną część umowy. 

4. Zleceniobiorca w toku wykonywania umowy zobowiązuje się postępować z należytą 
starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z 
wymogami ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. (tj. z 
dnia 14 października 2019 r. Dz. U. z 2019 r., poz. 2171) oraz ustawy z dnia 22 sierpnia 
1997 r. o ochronie osób  
i mienia (tj. z dnia 25 października 2018 r. Dz. U. z 2018, poz. 2142). 

5. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada Koncesję M.S.W.i A. nr …………… z dnia 
…………………… (zał. 6) a w związku z tym w myśl obowiązujących przepisów prawnych 
może świadczyć usługi polegające na ochronie obiektów i ochronie imprez masowych. 

6. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na 
kwotę nie niższą niż 5 000.000,00 zł oraz zobowiązuje się do jego kontynuacji w czasie 
obowiązywania niniejszej Umowy. 

7. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, 
Zleceniobiorca  ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w przepisach prawa 
cywilnego oraz  
w zakresie objętym polisą ubezpieczeniową, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej 
Umowy.  

8. Zleceniobiorca wyposaży pracowników ochrony w stosowne do wykonywanych zadań 
jednolite umundurowanie, identyfikatory i niezbędne do pełnienia służby środki w tym 
m. in. urządzenia do porozumiewania się na odległość, w które będzie zaopatrzony każdy 
patrol. Pracownicy ochrony, którzy nie będą wyposażeni w środki, o których mowa w 
zdaniu poprzednim nie są upoważnieni do przebywania w strefie „Scena”. 

9. Pracownicy ochrony są zobowiązani do posiadania przy sobie nr telefonu do osób 
wyznaczonych przez Organizatora, tj. do : 
-Joanny Szymkowskiej, nr tel.: 669-627-200 
- Tadeusza Naroga, nr tel.:692-475-868 
-Jacka Schmulanda, nr tel.: 663-785-000 
celem umożliwienia im niezwłocznego kontaktu w razie potrzeby. 

10. Pracownicy ochrony są zobowiązani do zapoznania się z terenem imprezy, 
rozmieszczeniem służb ratunkowych i punktu dowodzenia z biurem organizacyjnym. 

11. Zleceniobiorca przekaże Zleceniodawcy do jego dyspozycji na czas trwania Imprezy 3 
urządzenia do porozumiewania się na odległość. 

12. Odprawa pracowników ochrony z przedstawicielami Zleceniodawcy nastąpi na 30 minut 
przed rozpoczęciem Imprezy w każdym z dni jej trwania. 

13. Strony wyznaczają następujących przedstawicieli (koordynatorów) upoważnionych do 
kontaktów w sprawach realizacji niniejszej umowy oraz kontroli jej przebiegu: 
a) ze strony Zleceniodawcy: Jacek Schmuland: Tel. 663-785-000 (upoważniona do 

sporządzania protokołów zdawczo-odbiorczych), Tadeusz Naróg; tel. 692-475-868 i 
Joanna Szymkowska 669-627-200; 

b) ze strony Zleceniobiorcy: -……………………. tel. …………………... (upoważniony do 
sporządzania protokołów zdawczo-odbiorczych) 



- ……………………. tel. …………………...  
14. Zmiana osób, o których mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu nie powoduje zmiany 

umowy. Zmiana następuje poprzez pisemne oświadczenie Strony o dokonaniu zmiany, 
wskazanie osoby powołanej oraz powiadomienie o tych faktach drugiej Strony. 

15. Zleceniodawca wyznaczy kierownika ds. bezpieczeństwa i przygotuje Plan zabezpieczenia 
Imprezy masowej, za co odpowiada w pełnym zakresie (. Plan zabezpieczenia będzie 
odpowiadał wymaganiom prawnym i będzie uzgodniony oraz skoordynowany z 
odpowiednimi służbami. 

16. Zleceniodawca w trakcie imprezy wykona dokumentację fotograficzną, która będzie 
podstawą do ustalenia ewentualnie wyrządzonej szkody i zakresu odpowiedzialności 
Zleceniobiorcy. 

17. Zleceniobiorca w ramach niniejszej umowy zabezpieczy imprezę według harmonogramu i 
w ilościach osobowych określonych w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy. 

 
§2 

Obowiązki Zleceniodawcy 
1. Zleceniodawca zobowiązany jest udostępnić Zleceniobiorcy regulamin obiektu i imprezy, 

a także plan organizacyjny imprezy, stanowiące załączniki nr 3 – 5 do niniejszej umowy. 
2. Osoby chroniące imprezę podlegają bezpośrednio Zleceniobiorcy i tylko od niego 

otrzymywać mogą polecenia. Zleceniodawca lub upoważniony przez niego 
przedstawiciel, może wydawać pracownikom ochrony specjalne dyspozycje z 
pominięciem Zleceniobiorcy, pod warunkiem odnotowania ich w książce służby. 
Dyspozycje te będą wykonywane tylko  
w przypadku, jeżeli mieszczą się w przedmiocie umowy i nie kolidują z przepisami prawa 
oraz nie wpływają na stan bezpieczeństwa chronionego obiektu. 

3. W przypadku powstania strat w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania przez 
Zleceniobiorcę zobowiązań wynikających z umowy, które zostaną potwierdzone przez 
komisję, składającą się z osób określonych w § 1 pkt. 9 Umowy. Zleceniodawca może te 
straty kompensować z wynagrodzenia Zleceniobiorcy za wykonaną usługę. 

 
§3 

Czas trwania umowy oraz warunki płatności  
1. Strony zawierają umowę na czas i w ilości osób określonych w harmonogramie, 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.  
2. Z tytułu świadczenia usługi ochrony Zleceniodawca zobowiązuje się płacić Zleceniobiorcy  

stawkę w wysokości  ………… złotych brutto (…………………….. złotych brutto) za jedną  
roboczogodzinę  pracownika ochrony. 

3. Wystawianie faktur za zrealizowaną usługę nastąpi dzień po zakończeniu świadczenia 
usługi. 

4. Zleceniodawca dokona płatności za przedmiot niniejszej umowy w terminie 14 dni od 
daty  doręczenia Zleceniodawcy prawidłowo wystawionej faktury na konto: 

…………………………………………………………………………………….. 
5. Zleceniodawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i upoważnia Zleceniobiorcę do 

wystawienia faktury VAT bez swojego podpisu. 
Numer NIP Zleceniodawcy: 896 – 12 – 41 – 370. 

6. Zleceniodawca nie wyraża zgody na wystawienie faktury elektronicznej.  
 



§4 
Postanowienia końcowe 

1. Strony zachowują w tajemnicy wszystkie informacje, które mają wpływ na stan 
bezpieczeństwa w czasie obowiązywania umowy oraz po jej rozwiązaniu. 

2. Wszelkie zmiany umowy mogą wystąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

3. W kwestiach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego, ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. 
oraz ustawy z dn. 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia). 

4. Umowa może być rozwiązana przez Zleceniodawcę w każdym czasie, bez jakichkolwiek 
roszczeń ze strony Zleceniobiorcy.  

5. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy 
spowodowane siłą wyższą. Dla potrzeb niniejszej Umowy siłę wyższą oznacza 
nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia i przewidzenia zdarzenie.  

6. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo możliwości odstąpienia od umowy w sytuacji 
zarządzenia na terenie kraju żałoby narodowej zgodnie z art. 11 Ustawy o godle, barwach 
i i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych z dnia 31 stycznia 
1980 r. (tekst jednolity z dnia 7 lutego 2018 r., Dz. U. z 2018 r., poz. 441). 

7. Zleceniodawca ma możliwość odstąpienia od umowy w sytuacji zmiany terminu Dożynek, 
zmiany długości ich trwania, braku przekazania środków ze strony Gminy Kobierzyce, 
rozpoczęcia na terenie Stadionu Sportowego w Kobierzycach przy ul. Sportowej 28 prac 
związanych z jego przebudową, braku przekazania środków ze strony Gminy Kobierzyce – 
w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez Zleceniodawcę informacji o zajściu każdego z 
wymienionych zdarzeń. 

8. Strony zgodnie ustalają, że zaistnienie sytuacji opisanych w ust. 6 i 7 niniejszego 
paragrafu nie będzie rodzić żadnych roszczeń odszkodowawczych Zleceniobiorcy 
względem Zleceniodawcy. 

9. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji umowy będą rozstrzygane przez sąd 
właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy. 

10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze stron. 
 

   
ZLECENIODAWCA:                                         ZLECENIOBIORCA: 

 
 
 
Zał. 1-harmonogram pracy ochrony 
Zał. 2- kserokopia polisy ubezpieczeniowej  
Zał. 3- regulamin obiektu 
Zał. 4- regulamin imprezy masowej (29-30.08.2020) 
Zał. 5—plan zabezpieczenia imprezy (dostarczony do dnia 31.05.2020 r.) 
zał. 6 -kserokopia koncesji  
zał. 7- szczegółowy opis imprezy (godzinowy z podaniem ilości osób planowanych na 
imprezie) 
zał. 8- zapytanie ofertowe z dnia………………………….. 
zał. 9- oferta wraz z załącznikami z dnia………………………… 


