
 
 

Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego 
 

UMOWA Nr UG.BO.1/2019 
 

W dniu ……………… 2019 r. w Pęczniewie w siedzibie Gminy Pęczniew: Urząd Gminy 
Pęczniewie, ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew pomiędzy  
Gminą Pęczniew reprezentowaną przez Pana Marcina Janiaka Wójta Gminy Pęczniew przy 
kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pęczniew, zwanym dalej „Zamawiającym"  
a 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
zwanym dalej „Wykonawcą" reprezentowanym przez: 
…………………………………………. 
zwanym dalej: „Wykonawcą”, zwanymi dalej: „Stroną” lub „Stronami” 
zawarta została umowa następującej treści: 
 

 
§1 

 
1. Na podstawie dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty 
w postępowaniu prowadzonym w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2018r. poz. 1986) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania 
usługę polegającą na organizacji imprezy plenerowej w ramach wydarzenia pn.:                               
„ Zakończenie lata z nurtem kultury – Święto Plonów i Wody”, w ramach zadania z Budżetu 
Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 2019 r. pn.: „Letnie nurty kultury”. 
2. Zakres usługi stanowiącej przedmiot umowy określa załącznik Nr 1 do niniejszej umowy. 
3. Termin realizacji zamówienia ustala się od dnia ……….. 2019r. do dnia …….. 2019r., 
miejsce – miejscowość Pęczniew, działka nr ew. 234. 

 
§2 

 
1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania z 

Zamawiającym zaproponowanych rozwiązań i koncepcji realizacji przedmiotu umowy. 
2. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) współpracy z Wykonawcą na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy, 
2) zapewnienia miejsca lokalizacji imprezy. 

 
§3 

Strony ustalają, że umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia podpisania umowy 
do dnia wykonania przedmiotu zamówienia określonego w § 1 umowy i wypełnienia przez 
Wykonawcę wszelkich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

 
§4 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, Wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie w wysokości ……………. złotych brutto (słownie: …………….).  
2. Wynagrodzenie jest finansowane ze środków Województwa Łódzkiego w ramach 
Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 2019 rok.  
3. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT 
wystawionej przez Wykonawcę.  
4. Faktura wystawiona będzie na Gminę Pęczniew, ul. Głowna 10/12; 99-235 Pęczniew, NIP 
8281359612 
5. Termin płatności wynosi do 14 dni licząc od dnia przedłożenia Zamawiającemu 
prawidłowej faktury VAT na rachunek bankowy Wykonawcy na niej wskazany. 



 
 
 

§5 
 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za terminowe i należyte wykonanie 
przedmiotu umowy w okresie jej trwania oraz pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za 
szkody powstałe na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, 
tak wobec Zamawiającego jak i osób trzecich. 
2. W przypadku powstania jakiejkolwiek szkody na skutek niewykonania umowy lub uchybień 
w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody w 
pełnej wysokości. 

§6 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 50% kwoty brutto 
wymienionej w § 4 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za 
które Zamawiający nie odpowiada oraz w razie nie dojścia imprezy do skutku lub jej 
odwołania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w terminie trzech dni od 
otrzymania wezwania do zapłaty od Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 4. 

2. W razie nie dojścia imprezy do skutku lub jej odwołania z przyczyn niezawinionych przez 
żadną ze stron (siła wyższa), strony zobowiązane są zwrócić sobie rzeczywiste, a 
udowodnione koszty powstałe w związku z organizacją imprezy, bez obowiązku zapłaty 
kar umownych. 

3. W przypadku, gdy szkoda przewyższa naliczone kary umowne, Zamawiający zastrzega 
sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w 
Kodeksie Cywilnym. 

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. Wówczas Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

§7 
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnego Aneksu pod rygorem 
nieważności. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty, w zakresie terminów oraz zakresu jej 
wykonania w następujących okolicznościach: 
1) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej; 
2) zmiany terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach: 
a) wystąpienia siły wyższej  rozumianej  jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, 
zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć 
nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie 
jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony Umowy 
zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w 
wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej. O 
ewentualnym uznaniu przedłużenia terminu wykonania robót z powodu „siły wyższej”, będzie 
decydował Zamawiający w trakcie realizacji zakresu umowy, po złożeniu pisemnego wniosku 
Wykonawcy; 
3) zmiany przepisów prawa  istotnych dla  postanowień  zawartej umowy. 
4) zmiany stawki podatku VAT. 
3. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany umowy 
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie 
Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany.    
4. Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy zostanie sporządzony protokół 
podpisany przez obie strony. 
 



 
 
 
 

§ 8  
 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego.  
2. Spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać 
polubownie, a w przypadku niemożności ich rozstrzygnięcia, spory mogą być kierowane na 
drogę postępowania sądowego przed sądem właściwym ze względu na siedzibę 
Zamawiającego.  
3. Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może przenieść na 
osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 

 
§ 9  

 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla 
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. Zamawiający Wykonawca 

 
 
 
……………………………….                                                    ………………………… 
Zamawiający                                                                                   Wykonawca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Załącznik Nr 1 do Umowy Nr ……. z dnia …………… 

 
 

Opis przedmiotu zamówienia 
 
dotyczy zamówienia na organizację imprezy plenerowej w ramach wydarzenia                   
pn.: „ Zakończenie lata z nurtem kultury – Święto Plonów i Wody”, w ramach 
zadania z Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 2019 r. pn.: 

„Letnie nurty kultury”. 
 
Szczegółowy zakres zamówienia: 
 
1. Organizacja techniczna wydarzenia: 
 

1) Scena mobilna wraz z obsługą przygotowania sceny do imprezy wraz z usługą 
złożenia sceny. Scena o powierzchni minimum: szerokość 9 metrów / głębokość 7,5 
metra / wysokość podłogi od podłoża 1,30 metra/ wysokość dachu od podłogi 4 
metry. Scena powinna być stabilna z zadaszeniem.  
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył scenę wraz z usługą jej 
rozłożenia w dniu poprzedzającym występy artystów tj. w dniu 24 sierpnia 2019 
roku do godz. 18:00 oraz umożliwił osobom wskazanym przez Zamawiającego 
wejścia na scenę celem wykonania dekoracji sceny.  

2) Nagłośnienie elektroakustyczne na potrzeby występujących artystów wraz z 
nagłośnieniem monitorowym: 
a) Nagłośnienie estradowe sceny minimum: trójdrożne co najmniej o mocy 10 000 
WAT na stronę (nagłośnienie liniowe); mikser analogowy wraz z peryferiami, 
kompresory, limitery, efekty wokalne, bramki, parametryczny stereo equalizer na 
froncie systemu, 8 torów equalizera na tory monitorowe. 
b) System monitorowy podzielony na cztery tory monitorowe typu Wedge. 
c) System monitorowy douszny  rozbudowany o cztery tory. 
d) kompresory, limitery, efekty wokalne, bramki szumów. 
e) 4 mikrofony bezprzewodowe typu Shure SM 58.  
f) 12 mikrofonów przewodowych typu Shure SM 58. 
g) Zestaw mikrofonów perkusyjnych w ilości 10 sztuk firmy Shure. 
h) 20 sztuk statywów mikrofonowych w tym 18sztuk wysokich, 2 sztuki niskie.  
i) 4 linie stereo do podłączenia keyboard.  
j) 4 linie  mono do podłączenia instrumentów. 
 

3) Oświetlenie sceniczno -  estradowe inteligentne, ledowe BAR, PAR. 
4) Zaplecze dla artystów - garderoba - wyposażenie garderoby w: lustro, stosowną 

ilość krzeseł, stolik, kosz na śmieci, czynne gniazdko elektryczne 230V oraz toalety 
(lub bezpośredni do nich dostęp) w której znajdą się: mydło, papier toaletowy, 
ręczniki jednorazowe itp.(garderobę o wym. Minimum: 5x5 metra do przebrania się 
członków zespołu w trakcie trwania koncertu oddalonej nie więcej  niż 5 metrów od 
sceny). Przygotowania w garderobie: gorącej kawy i herbaty, napoi chłodzących - 
woda mineralna gazowana i nie gazowana, zimne przekąski soki ,coca cola, Red Bull 
- 6 szt. oraz ciepłego posiłku dla 12 osób.  

5) Wynajem toalet przenośnych wraz z obsługą – toalety mobilne WC w ilości min.                   
8 sztuk: w tym jedna toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz 1 



 
toaleta dla artystów. Toalety muszą zostać wyposażone w papier toaletowy, mydło,  
ręczniki papierowe do rąk.  
 

2. Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom wydarzenia: 
 
 1) Ogrodzenie terenu przy scenie – ogrodzenie terenu wokół sceny o całkowitej długości 
nie mniejszej niż 34 metry, poprzez zastosowanie barierek ochronnych przenośnych  
gwarantujących zabezpieczenie ternu wokół sceny. 
 
3. Atrakcje towarzyszące: 
 
1) zapewnienie atrakcji towarzyszących podczas wydarzenie w zakresie: 

a) zapewnienie konferansjera/prowadzącego wydarzenia; 
b) zapewnienie DJ podczas dyskoteki na wolnym powietrzu; 
c) zorganizowanie atrakcji dla rodzin z dziećmi wraz z ich obsługą, składających się 

z minimum: trzech różnych atrakcji na urządzeniach dmuchanych typu np. plac 
zabaw typu zjeżdżalnie napowietrzne, zamek dmuchany napowietrzny, basen z 
kulkami, trampoliny. Prowadzanie zabaw i konkursów dla dzieci. Zorganizowanie 
oddzielnego stoiska obsługiwanego przez min. 1 animatora w zakresie malowania 
twarzy „buziek” dla dzieci.  

d) pokaz sztucznych ogni w godzinach wieczornych -  składających się z materiałów 
pirotechnicznych 3G w ilości 60%, 4G 40%. Czas trwania minimum 5 minut w 
dość aktywnym, dynamicznym pokazie, obowiązkowa lista materiałów 
pirotechnicznych w celu oceny jakości danego materiału. Osoba prowadząca 
dany pokaz pirotechniczny musi posiadać niezbędne uprawnienia wydane przez 
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7, 
05-220 Zielonka lub inny Instytut Techniczny posiadający stosowane uprawnienia.  
 

3. Mapa z sytuacyjnym rozmieszczeniem poszczególnych elementów zostanie przekazana 
wyłonionemu Wykonawcy. 
 
 


