
  

UMOWA NR   …… 

  

zawarta w dniu  …………… pomiędzy: 

Wieluńskim Domem Kultury, 98-300 Wieluń, ul. Krakowskie Przedmieście 5,  

NIP: 8321042242     REGON: 000281625, reprezentowanym przez:  Elżbietę Kalińską - Dyrektora 

 

zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….... 

 

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. Zamawiający zleca niniejszym Wykonawcy prowadzenie działań prewencyjnych, których celem 

jest zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona ładu i porządku podczas imprezy masowej „Dni 

Wielunia 2019”, zorganizowanej przez Zamawiającego w dniach 15–16.06.2019 r. w Wieluniu, 

Park im. Żwirki i Wigury przy ul. Sienkiewicza. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do podejmowania wszelkich niezbędnych działań mających na celu 

zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia oraz zapobieganie niszczeniu i dewastacji mienia 

znajdującego się w miejscu prowadzone imprezy, należącego do Zamawiającego i innych, przy 

uwzględnieniu i poszanowaniu przepisów prawa obowiązującego w tym zakresie. Ponadto Wykonawca 

zobowiązuje się wykonać obowiązki Zamawiającego w zakresie ochrony mienia i artystów i osób im 

towarzyszących. 

3. Wykonawca oświadcza, iż tej treści zlecenie przyjmuje do wykonania. 

4. Wykonawca oświadcza, iż spełnia wszelkie wymogi prawne, jakie powinny spełniać służby 

porządkowe organizatora imprezy masowej w zakresie wyszkolenia i wyposażenia, a w szczególności 

określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wymogów, jakie 

powinien spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne (Dz. 

U. Nr 183 poz. 1087 z póź. zm.) Ponadto Wykonawca oświadcza, iż posiada wszelkie wymagane 

prawem kwalifikacje i dokumenty, w tym koncesje, jakie niezbędne są do prowadzenia działalności w 

zakresie ochrony osób i mienia. 



5. Wszelkie działania prewencyjne podejmowane przez Wykonawcę odbywać się mogą wyłącznie  

w sposób możliwie najmniej naruszający godność ludzką oraz inne dobra osobiste osoby, w stosunku 

do której zostały podjęte i zgodnie z obowiązującym prawem. 

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność majątkową za sprzęt pozostawiony pod jego ochroną.  

7. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszelkie niezbędne pozwolenia, zgody lub zgłoszenia związane 

z wykonywaną Umową, w szczególności zawiadomić wszelkie służby publiczne i ustalić z nimi zasady 

zabezpieczenia imprezy.  

 

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, iż w celu wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy 

zatrudniać będzie osoby kompetentne, doświadczone i odpowiednio przeszkolone. 

2. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby prowadzić działania z należytą starannością wymaganą dla 

usług tego rodzaju, w szczególności  sposób profesjonalny i kompetentny. 

3. Wykonawca wyznacza Kierownika ds. bezpieczeństwa i organizacji imprez masowych  

w osobie ……………………………., który będzie nadzorował całokształt działań związanych z 

prawidłowym wykonaniem postanowień umowy. 

4. Kontakt do osoby odpowiedzialnej ze strony: 

a) Zamawiający ………………… tel. ………………………… 

b) Wykonawca …………………tel………….. 

5. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić pracownikom i osobom przy pomocy których realizuje 

niniejszą umowę wszelkie wymagane prawem wyposażenie w szczególności stosowne 

umundurowanie, oznakowanie w identyfikatory, zawierające: określenie „służba porządkowa”, nazwę 

Wykonawcy, numer identyfikacyjny pracownika ochrony, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy, 

które zostaną umieszczone w widocznym miejscu oraz odpowiednie urządzenia techniczne 

umożliwiające prawidłowe wykonanie tej umowy. 

§ 3 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony t.j. od dnia 14.06.2019 r. w godzinach  

od 23.00 do zakończenia imprezy tj. 17.06.2018 r. około godz. 24.00 w następującym 

harmonogramie: 

a) ochrona mienia – sprzętu plenerowego  

od 14.06.2019 r. od godz. 23:00 do dnia 15.06.2019 r. do godz. 9.00,  

od 16.06.2019 r. od godz. 2.00 do godz. 9.00 – 4 osoby  

b) ochrona osób i mienia podczas trwania imprezy masowej 

od 15.06.2019 r. od godz. 16.00. do godz. 3.00 następnego dnia,  

od 16.06.2019 r. od godz. 16.00 do godz. 24.00 - 57 osób 

 

 

2. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia stron. 

3. Umowa może być rozwiązania przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym, bez wypowiedzenia 

i bez wzywania do należytego wykonania umowy, w przypadku: 



a) Naruszenia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w 

szczególności w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków 

określonych umową, w tym nadużycia uprawnień przez osoby wykonujące umowę w imieniu 

Wykonawcy 

b) W przypadku utraty przez Wykonawcę uprawnień do wykonywania niniejszej umowy,  

w szczególności utraty bądź cofnięcia Wykonawcy stosownych koncesji. 

 

 

 § 4 

1. Z tytułu wykonania niniejszej umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie w kwocie 

brutto ………. złotych (słownie: …………………………….. złotych), w tym kwota netto 

…………………… złotych plus podatek VAT tj. ………………………. złotych. 

2. Termin płatności wynosi 7 dni od daty prawidłowo dostarczonej Zamawiającemu, po wykonaniu usługi, 

faktury VAT . 

3. Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na konto Wykonawcy.  

§ 5 

1. Wykonawca posiada aktualną koncesję nr ……………….. z dn. ……………………... niezbędną  

do prowadzenia działalności w zakresie ochrony osób i mienia. 

2. Wykonawca posiada aktualną polisę ubezpieczeniową nr ……………………….. obejmującą 

odpowiedzialność cywilną za szkody wynikające z czynności wykonanych z tytułu niniejszej umowy. 

§ 6 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego 

z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% umownego 

wynagrodzenia brutto. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowna za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę  

z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% umownego 

wynagrodzenia brutto. 

 

 

§ 7 

1. Strony zobowiązują się do wzajemnego, bieżącego informowania się o wszelkich sprawach  

i okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na realizację niniejszej umowy. Strony będą się 

informować o wszelkich zasadach bezpieczeństwa, regulaminach wewnętrznych i innych przepisach 

mających wpływ na realizację umowy oraz o ich zmianach. Strony zobowiązują się do wzajemnego 

przestrzegania tych zasad, przepisów i regulaminów w zakresie niezbędnym dla skutecznej realizacji 

niniejszej umowy. 



2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych od Zamawiającego w 

związku z niniejszą umową, a stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego. Pod pojęciem 

tajemnicy przedsiębiorstwa strony rozumieją wszelkie, nie podane do publicznej wiadomości informacje 

techniczne, technologiczne, handlowe i organizacyjne. 

 

§ 8 

Obie strony będą działały zgodnie z niniejszą umową. W przypadku wyczerpania możliwości wzajemnego 

porozumienia wszelkie spory będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego. 

 

§ 9 

Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji umowy, na osoby 

trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

 

§ 10 

Zmiany niniejsze umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności. 

 

§ 11 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa w tym  

w szczególności kodeksu cywilnego. 

 

§ 12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

  ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 

 

 

 


