UMOWA
zawarta w dniu ................................................ w Pszczynie pomiędzy :
Pszczyńskie Centrum Kultury z siedzibą w Pszczynie (43 – 200) przy ul. Piastowskiej 1,
NIP: 638-10-15-727, zwane dalej „Zamawiającym”, reprezentowane przez Pana Michała
Czernek – Dyrektora,
a
.......................................................................................................,
zwanym
dalej
„Wykonawcą”, reprezentowanym przez : ...................................................................................
Umowa została zawarta na podstawie wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego w formie pisemnej po negocjacjach zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia
2017.08.24) oraz na podstawie § 3 Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez
Pszczyńskie Centrum Kultury, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30.000 euro.
§1
1. Przedmiotem umowy jest zorganizowanie przez Wykonawcę imprezy „Mundial na
Rynku” (dalej „impreza”), która odbędzie się w dniach od 11 czerwca 2018 r. do 20 lipca
2018 r. na płycie Rynku Gminy Pszczyna. Wykonawca zorganizuje imprezę przy
uwzględnieniu, że na każdym pokazie meczu w wyznaczonej strefie ma ona pomieścić
maksymalnie 999 osób. Wykonawca organizując imprezę spełni wszystkie warunki
nałożone przepisami ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych
oraz wszelkimi innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym również
uzyska zezwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na korzystanie z Rynku.
2. Dni i godziny otwarcia strefy, na terenie której odbywać się będzie impreza zostały
określone w treści załącznika nr 2.
3. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy innym osobom trzecim
bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
4. Wykonawca oświadcza, iż prowadzi działalność gospodarczą w zakresie realizacji
przedmiotu umowy, w związku, z czym posiada odpowiednią wiedzę, kwalifikacje,
uprawnienia, doświadczenie i środki materialne oraz urządzenia techniczne konieczne do
spełnienia zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy
§2
1. Wykonawca zobowiązany jest w ramach organizacji imprezy w szczególności do:
a) zorganizowania pokazu 64 meczów w wyznaczonej ogrodzonej strefie na Rynku
Gminy Pszczyna na telebimie o min. powierzchni 12 m2 wraz z nagłośnieniem,
spełniając wszystkie warunki nałożone przepisami ustawy z dnia 20 marca 2009 r.
o bezpieczeństwie imprez masowych oraz wszelkimi innymi powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa – wykaz meczów stanowi załącznik nr 1,

1

b) uzyskania licencji na pokazy publiczne w imieniu właściciela praw telewizyjnych do
wszystkich meczów rozgrywanych w ramach finałów Mistrzostw Świata w piłce
nożnej 2018,
c) zapewnienia sztywnego ogrodzenia-barierek ochronnych, w dniach od 11 czerwca
2018 r. do 20 lipca 2018 r. wyznaczonej strefy na Rynku Gminy Pszczyna o łącznej
długości 120 mb,
d) zapewnienia służb porządkowych oraz ochrony,
e) zapewnienia i zabezpieczenia na terenie imprezy nie mniej niż 3 serwisowanych
toalet przenośnych typu „toi - toi”,
f) zapewnienia ławek dla publiczności – dla co najmniej 300 osób,
g) zapewnienia gastronomii,
h) zapewnienia programu kulturalno – rozrywkowego w dniu rozgrywek polskiej
reprezentacji, tj. animatora prowadzącego konkursy oraz zorganizowany doping,
i) bieżącego utrzymania czystości i porządku na terenie miejsca organizacji imprezy
i w jego bezpośrednim sąsiedztwie, jak również posprzątanie wyznaczonej strefy
Rynku Gminy Pszczyna po zakończeniu imprezy najpóźniej do dnia ……,
j) zabezpieczenia nie mniej niż 6 pojemników na śmieci i ich bieżącego opróżniania,
k) ponoszenia wszelkich innych kosztów związanych z organizacją imprezy
m.in. w szczególności kosztów wody, ścieków, energii elektrycznej (zainstalowanie
„podlicznika”, którego rejestrowane zużycie będzie podstawą do obciążania kosztami
Wykonawcy), podatku od nieruchomości, opłaty targowej.
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§3
Z tytułu należytej organizacji imprezy Wykonawca otrzyma całkowite ryczałtowe
wynagrodzenie w łącznej wysokości ………………… powiększone o wartość podatku
VAT.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie płatne na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 14 dni od otrzymania faktury VAT przez
Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT. Osoba
uprawniona wystawi fakturę VAT dopiero po należytym wykonaniu wszystkich
obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Wszelkie dodatkowe koszty związane z organizacją imprezy powstać tylko za uprzednią
pisemną zgodą Zamawiającego.

§4
1. Wykonawca zobowiązany jest spełniać wszelkie wymogi sanitarno - epidemiologiczne przewidziane w obowiązujących przepisach dla świadczenia usługi stanowiącej przedmiot
umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP oraz ppoż. w trakcie
realizacji umowy.
3. Wykonawca w związku z organizacją imprezy zobowiązuje się spełnić wszystkie warunki
nałożone przepisami ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych
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oraz wszelkimi innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym również
uzyska zezwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na korzystanie z Rynku.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niespełnienie jakichkolwiek wymogów
prawnych związanych z organizacją imprezy, w tym w szczególności nieuzyskania
stosownych pozwoleń, zezwoleń lub zgód. Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszelkie
grzywny i kary administracyjne nałożone na Zamawiającego w związku z niespełnieniem
wszelkich wymogów prawnych związanych z organizacją imprezy.
Wykonawca ponosi również pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone
w mieniu lub w osobach w związku z organizacją imprezy.
W przypadku skierowania roszczeń z tytułu wyrządzonej szkody przez jakikolwiek
podmiot przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się wstąpić w miejsce
Zamawiającego oraz zwolnić Zamawiającego z odpowiedzialności oraz pokryć wszelkie
koszty (w tym również procesowe oraz administracyjne), którymi w związku
z dochodzeniem ww. roszczeń obciążono Zamawiającego.
Wykonawca oświadcza, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
obejmujące przedmiot niniejszej umowy. Kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy
stanowi załącznik nr 3.

§5
1. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest
p ...................................., a ze strony Zamawiającego jest p. Michał Czernek
2. W przypadku zmiany osób wskazanych w ust. 1, strony umowy zobowiązane są do
natychmiastowego poinformowania się wzajemnie na piśmie. Zmiana nie wymaga
wprowadzenia aneksu do umowy.
§6
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
powstałe w wyniku zaniedbań Wykonawcy również w formie kar umownych, w każdym
z poniższych przypadków:
a) za każdy dzień opóźnienia Wykonawcy w stosunku do terminów wykonania umowy
Zamawiający ma prawo naliczenia kar umownych w wysokości 0,1% wynagrodzenia
netto za każdy dzień opóźnienia,
b) w przypadku nienależytej realizacji przedmiotu umowy lub stwierdzenia przez
Zamawiającego jakichkolwiek naruszeń postanowień umownych przez Wykonawcę,
Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych w wysokości 2% wynagrodzenia
netto za każde stwierdzone przez Zamawiającego naruszenie,
c) w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający ma prawo naliczenia kar umownych
w wysokości 10% wynagrodzenia netto.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od całości lub części umowy ze
skutkiem natychmiastowym w każdym z następujących przypadków:
a) stwierdzenia nienależytego realizowania przedmiotu niniejszej umowy,
b) rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy,
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c) Wykonawca bez uzasadnienia nie wykonuje przedmiotu umowy i nie podjął się jego
wykonywania,
d) powierzył wykonywanie przedmiotu umowy osobie trzeciej bez zgody
Zamawiającego,
e) naruszył przy wykonywaniu przedmiotu umowy prawa osób trzecich,
f) opóźnienia w realizacji części lub całości przedmiotu umowy dłuższego niż 24 godzin.
3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
4. Zaistnienie okoliczności, na podstawie których Zamawiający jest uprawniony do
odstąpienia od niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym nie zwalnia Wykonawcy
z obowiązku zapłaty kar umownych, którymi został obciążony przez Zamawiającego.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Zamawiający ma prawo złożyć w terminie do 30
dni od dnia dowiedzenia się o zaistnieniu przyczyny do odstąpienia i po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy do zaniechania lub usunięcia skutków stwierdzonych przez
Zamawiającego naruszeń.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania
uzupełniającego, przekraczającego wysokości kar umownych na zasadach ogólnych
Kodeksu cywilnego.
§7
W sprawach nieuregulowanych umową między Stronami mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego.
§8
Spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu właściwego
sądu powszechnego właściwego dla Zamawiającego.
§9
Umowa została spisana w 2 egzemplarzach, po 1 dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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