UMOWA NR ………………

zawarta w dniu …………… r. pomiędzy:
1. Wieluńskim Domem Kultury, 98-300 Wieluń, ul. Krakowskie Przedmieście 5,
NIP: 8321042242, REGON: 000281625, reprezentowanym przez: Elżbietę Kalińską - Dyrektora
zwanym dalej Zamawiającym,
a
2. ……………………………………………………, z siedzibą ………………………………………………,
NIP: ………………… REGON: ……........., reprezentowanym przez: ………………………………………
zwaną dalej Wykonawcą,
w

wyniku

wyboru

oferty

Wykonawcy

w

postępowaniu

prowadzonym

w

trybie

zapytania

ofertowego

o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro (podstawa prawna art. 4 ust 8
Ustawy

z

dnia

29

stycznia

2004

r.

Prawo

zamówień

publicznych

(tekst

jednolity

z dnia 26 listopada 2015r., Dz. U. z 2015r. poz. 2164), została zawarta umowa o następującej treści:

§1
1. Przedmiotem umowy jest „Obsługa techniczna Dni Wielunia 2019”. Szczegółowy wykaz usług i
sprzętu stanowią załączniki/raidery nr 1,2,3,4,5 do niniejszej umowy, zwany dalej sprzętem. Wykonawca
zobowiązuje się w szczególności do:
a. dostawy, montażu, najmu, obsługi i demontażu wraz z wywiezieniem sceny, w kolorze czarnym,
o wymiarach min. 12m x 10m, osłoniętych z trzech stron estetyczną czarną siatką z zadaszeniem
dwuspadowym. Scena wyposażona w schody oraz podesty pod instrumenty zgodne z riderami;
b. dostawy, montażu, najmu, obsługi i demontażu wraz z wywiezieniem nagłośnienia estradowego
zgodnego z riderami zespołów;
c. dostawy, montażu, najmu, obsługi i demontażu wraz z wywiezieniem oświetlenia estradowego
zgodnego z riderami zespołów. Minimalna ilość oświetlenia:
i. 12 x Spot 700
ii. 12 x LedWash
iii. 12 x Jarag Led
iv. 08 x Beam 300
d. dostawy, montażu, najmu, obsługi i demontażu wraz z wywiezieniem ekranu Led o wym. 5m x
3m, SMD 8P wraz z kamerą oraz realizacją wizji;
e. dostawy, montażu, najmu, obsługi i demontażu wraz z wywiezieniem agregatu prądotwórczego
200kW

f.

zapewnienia pełnej obsługi technicznej imprezy „Dni Wielunia 2019” powinno uwzględniać
wymogi Riderów załączonych do umowy.

g. przywrócenia terenu na którym stał sprzęt do stanu poprzedniego
2. Miejsce świadczenia: Parki Miejski im. Żwirki i Wigury przy ul. H. Sienkiewicza w Wieluniu.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się:
a) dostarczyć i zamontować sprzęt, o którym mowa w paragrafie 1 pkt 1 i załącznikach 1,2,3,4,5 (raidery
zespołów) w miejscu: wskazanym w § 1 ust. 2 w dniu 14.06.2019 r.
b) przekazać gotowy sprzęt w dniu 15.06.2019 r. na godz. 8.00 – 9.00
c) próby Zespołów do ustalenia najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem Dni Wielunia 2019
d) koncerty zaczynają się w dniu 15.06.2019 r. w godz. 17.00 – 19.00 koncerty zespołów lokalnych w
godz. 19.00 – 22.30 koncerty gwiazd zgodnie z raiderami, w godz. 22.30 – 2.00 dyskoteka, w dniu
16.06.2019 r. w godz. 17.00 – 20.00 w godz 20.00 – 23.00 koncerty gwiazd zgodnie z riderami.
e) zdemontować i wywieźć sprzęt oraz przywrócić stan poprzedni po zakończeniu imprezy w dniu:
16.06.2019 r. po końcu imprezy plenerowej „Dni Wielunia 2019”, a najpóźniej do dnia
17.06.2019 r. do godz. 19.00.
§3
1. Wykonawca gwarantuje, że:
a) sprzęt wskazany w § 1 odpowiada wymogom i normom technicznym przewidzianym dla typu
konstrukcji eksploatowanych w warunkach plenerowych i będzie niezużyty, w dobrym stanie
technicznym;
b) sprzęt jest i będzie sprawny technicznie przez cały okres trwania niniejszej Umowy;
c) posiada ubezpieczenie OC na kwotę nie mniejszą niż 500’000 zł, kopia polisy i potwierdzenia
uiszczenia składki stanowi załącznik do niniejszej umowy;
d) zatrudnione przez niego na podstawie umowy o pracę osoby posiadają odpowiednią wiedzę,
kwalifikacje i szkolenia niezbędne do wykonywania montażu konstrukcji scenicznych;
e) bezwarunkowo i nieodwołalnie zwalnia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności za
jakiekolwiek szkody (w tym utracone korzyści) związane z dostarczonym sprzętem lub wykonanymi
w ramach niniejszej umowy usługami. W szczególności Wykonawca ponosi wyłączną
odpowiedzialność za prawidłowe, bezpieczny montaż sceny, nagłośnienia, oświetlenia, instalacji
elektrycznych.
§4
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie brutto…………….. (w tym
netto…….. plus podatek VAT tj…………….) za „Obsługę techniczną Dni Wielunia 2019”.
2. Kwota o której mowa w ust. 1, zostanie uregulowana przelewem na poniżej podane konto
Wykonawcy w ciągu 14 dni od dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Nazwa banku…………………………….
Nr konta……………………………….
3. Wykonawca wystawi po wykonaniu usługi fakturę VAT, którą niezwłocznie dostarczy do siedziby
Zamawiającego.

4. Osoby do kontaktu:
Zamawiający Marcin Bernaś tel. 43 843 86 40 tel. 730 785 561
Wykonawca tel……………………
§5
1. Zamawiający zobowiązuje się:
a) udostępnić Wykonawcy teren montażowy, tj. teren Parku Miejskiego im. Żwirki i Wigury przy ul.
Sienkiewicza w Wieluniu w dniu 14.06.2019 r. (piątek) od godz. 9.00
b) zapewnić całkowity dostęp pojazdom ze sprzętem technicznym do 12 ton oraz pracownikom
Wykonawcy do miejsca montażu podestu scenicznego.
§6
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania podmiotu umowy, o którym mowa w §1 i §2
niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego (w tym wskazanych w § 3) w
wysokości 100% wartości przedmiotu umowy:
b) za każdy niewykonany punkt określony w załączniku do umowy w wysokości 0,5% wartości
przedmiotu.
c) Za opóźnienie w prawidłowym wykonaniu obowiązków wynikających z niniejszej umowy – 2 000 zł
za każde rozpoczęte 30 minut opóźnienia (także w przypadku braku prawidłowego działania
dostarczonego choćby jednego elementu sprzętu).
d) Za brak przywrócenia terenu, na którym ustawiono sprzęt do stanu pierwotnego - 5 000 zł.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy w wysokości 100% wartości przedmiotu umowy.
3. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości, w tym ponad wartość
zastrzeżonej kary umownej.
§7
Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji umowy będą rozstrzygać polubownie. W przypadku
nie dojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§9
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
Przeniesienie przez Wykonawcę praw z niniejszej Umowy wymaga uprzedniej zgody drugiej strony
udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności.
§ 10
Umowę sporządzono i podpisano w dwóch jednobrzmiący egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Zamawiający

Wykonawca

