WZÓR
UMOWA Nr OPP.26……..2017
Zawarta w dniu …………… roku pomiędzy Miastem Rydułtowy (44-280) Rydułtowy ul.
Ofiar Terroru posiadającym nr NIP 647-101-76-93; Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej z siedzibą
w Rydułtowach (44-280), przy ul. A. Mickiewicza 33, posiadającym nr NIP 647-18-99-345,
nr
REGON
272272176,
reprezentowanym
przez
pełnomocnika
:
mgr Bożenę Wójcicką - Dyrektora OPP, zwanym dalej „Zamawiającym”
a
………………………….,
z
siedzibą
w
………………………,
ul. ………………………., posiadającym nr NIP ………………………, nr REGON
……………….., reprezentowanym przez:
pana/panią ……………………………………………….. , zwaną dalej „Wykonawcą”.
Umowa jest zawarta zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo
zamówień publicznych /Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm./ w wyniku
przeprowadzonego postępowania o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości 30 000 euro zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Nr 4/2014 Dyrektora
Ogniska
Pracy
Pozaszkolnej
w Rydułtowach z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania
zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości
30 000 euro.:
§1
Przedmiotem umowy jest obsługa akustyczna, oświetleniowa, nagłośnieniowa wraz
z oprawą muzyczną imprez plenerowych organizowanych przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej
w Rydułtowach w roku 2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy, który jest jej integralną
częścią.
Usługi winne być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz na ustalonych
niniejszą umową warunkach i wymaganiach zawartych w załączniku nr 1.
§2
Zamawiający nie wyraża zgody na podzlecenie czynności będących przedmiotem niniejszej
umowy innym podmiotom.
§3
Termin wykonania przedmiotu umowy : od 21.03.2017 do 06.12.2017 roku.
§4
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie o łącznej kwocie
brutto ………. zł (słownie ……………………….……………………….. złotych 00/100).
2. Wynagrodzenie będzie płatne w transzach po wykonaniu danej usługi zgodnie

z harmonogramem określonym w załączniku nr 1 niniejszej umowy oraz wg kwot
wykazanych w załączniku nr 2.
3. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem bankowym i nastąpi w terminie 14 dni od daty
dostarczenia prawidłowo wystawionego rachunku do Zamawiającego,

z tym,

że

dostarczenie rachunku musi nastąpić nie później niż na 5 dni od daty realizacji imprezy.
4. Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz
osób trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego.
5. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia rachunku bez jego podpisu.
6. Dane do wystawienia rachunku :
Nabywca :
Miasto Rydułtowy
44 – 280 Rydułtowy, ul. Ofiar Terroru 36
NIP 647 – 10 – 17 – 693
Odbiorca :
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Rydułtowach
44 – 280 Rydułtowy, ul. A. Mickiewicza 33
§5
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania imprez lub zmiany godzin ich trwania na
7 dni przed planowanym terminem bez podania przyczyny, a Wykonawca nie obciąży
Zamawiającego żadnymi kosztami.
§6
Zamawiający zastrzega

sobie

również

możliwość

odwołania

imprezy plenerowej

z przyczyn atmosferycznych – nagłe załamanie pogody w dzień zaplanowanej imprezy na co
najmniej 4 godziny przed jej rozpoczęciem, a Wykonawca nie obciąży Zamawiającego
żadnymi kosztami.
§7
Wszelkie usługi nie objęte niniejszą umową tzn. nie przewidziane w dokumentacji
a konieczne do wykonania w celu uzyskania efektu końcowego przedmiotu zamówienia,
mogą być wykonane na podstawie aneksu do niniejszej umowy zatwierdzonego przez
Zamawiającego.
§8

Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonane mogą być jedynie prace niezbędne ze
względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.
§9
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w wykonaniu przedmiotu umowy,
o których mowa w § 1 spowodowane przerwami w dostarczaniu energii elektrycznej.

§ 10
Zamawiający zobowiązany jest :
1. zapewnić bezpieczeństwo obsługi technicznej.
2. doprowadzić energię elektryczną (20kW) na miejsce wykonania zlecenia.
3. dostarczyć rider techniczny oraz wykaz występujących osób i zespołów.
4. uiszczać tantiemy autorskie z tytułu odtwarzania utworów muzycznych za
pośrednictwem właściwej terytorialnie Dyrekcji Okręgowej ZAiKS.
§ 11
Wykonawca powinien zapewnić moc nagłośnienia 3,5 kW na każdą wymienioną
w załączniku nr 1 imprezę.
§ 12
Kary umowne
1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną Zamawiającemu:
1) w razie nienależytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę
z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 5% wartości
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4, za każde stwierdzone przez
Zamawiającego uchybienie.
2) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego
z przyczyn, za które nie odpowiada Zamawiający w wysokości 20% wynagrodzenia
brutto o którym mowa w § 4.
3) w przypadku opóźnienia w montażu sprzętu - w wysokości 3 % wartości przedmiotu
umowy za każdą godzinę zwłoki.
2. Niezależnie od kary umownej, o której mowa w ust. 1, zamawiający zastrzega sobie
prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość
zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.
3. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania Umowy.
4. Zamawiający ma prawo potrącania kar umownych, o których mowa w ust. 1, z należnego
Wykonawcy wynagrodzenia, na co wykonawca wyraża zgodę.

§ 13
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§ 14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze stron.

………………………………………
WYKONAWCA

……………………………………
ZAMAWIAJĄCY

