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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 
UMOWA nr A.026.1.2015 

 
Zawarta …………………………r. w Starachowicach pomiędzy. 
MUZEUM PRZYRODY I TECHNIKI EKOMUZEUM IM. JANA PAZDU RA W 
STARACHOWICACH Ul. Wielkopiecowa 1, 27-200 Starachowice NIP 664-19-43-885, 
REGON: 292650289 Reprezentowane przez: Pawła Kołodziejskiego – Dyrektora Muzeum 
zwane w dalszej części umowy Zamawiającym. 
a 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

§ 1 
Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych., na podst. Art. 4 pkt 8 cytowanej ustawy. 
  

§ 2 
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie na:  

 
„Kompleksową obsługę nagłośnieniową XVI Jarmarku u Starzecha”. 

 
2.  Przedmiot umowy obejmuje: 

a. Dostarczenie i montaż sceny, nagłośnienia i oświetlenia w miejscu realizacji 
zamówienia tj. na terenie Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach, ul. 
Wielkopiecowa 1, 27-200 Starachowice. 

b. Pełna obsługa techniczna sceny, nagłośnienia i oświetlenia w trakcie występów. 
c. Zapewnienie zasilania (agregat prądotwórczy) dla sceny, nagłośnienia i 

oświetlenia. 
d. Demontaż sceny po zakończeniu imprezy i uprzątnięcie terenu. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  zawierają następujące dokumenty, które 
stanowią integralną część niniejszej umowy.: 

a. Zapytanie ofertowe nr A.026.1.2015 z dn. 04.03.2015 r. 
b. Rider techniczny Classic. 
c. Rider techniczny Game Cover. 
d. Program XVI Jarmarku u Starzecha. 

4. Wykonawca zrealizuje zamówienie przy pomocy własnych narzędzi i materiałów. 
5. Wykonawca zobowiązany jest ściśle konsultować się w sprawie zamówienia z technikami 

artystów, których ridery stanowią załączniki do niniejszej umowy i uzgodnić z nimi 
wszelkie warunki techniczne w terminie do 14 dni przed datą koncertu. 
 

§3  
1. Wykonawca zapewnia, że materiały, konstrukcje, sprzęt i urządzenia spełniają minimalne 

wymagania techniczne określone w riderach technicznych o których mowa w § 2 ust. 3.  
2. Wykonawca oświadcza, że użyte do realizacji przedmiotu zamówienia materiały, 

konstrukcje, sprzęt i urządzenia spełniają normy techniczne oraz posiadają wszelkie 



Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu nr A.026.1.2015 z dn. 04.03.2015 r. 
 

wymagane prawem atesty, certyfikaty i dopuszczenia i nie stanowią zagrożenia dla osób z 
nich korzystających. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w/w atesty, certyfikaty i 
dopuszczenia na każde żądanie Zamawiającego.  

3. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę 80 000 PLN. 

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami posadowienia sceny i nie zgłasza w 
tej kwestii, żadnych uwag. 

 
§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie o którym mowa w § 2 w terminie 
30.05 – 31.05.2015 r. zgodnie z programem imprezy. 

2. Zamawiający udostępni Wykonawcy obiekt w celu montażu sceny od dn. 29.05.2015 r. od 
godz. 8.00. 

3. Wykonawca zapewni pełną gotowość techniczną sceny od godz. 13:00 30.05.2015 r. 
4. Zamawiający odpowiada za bezpieczeństwo sceny (spełnianie wymogów bezpieczeństwa 

określonych w riderach, przepisach BHP i PPOŻ oraz innych zasadach bezpieczeństwa od 
momentu jej postawienia do momentu zwinięcia. 

 
§ 5 

1. Cena za wykonanie zamówienia, o którym mowa w § 2 wynosi …………………… zł 
netto plus podatek VAT (………………….), razem brutto ……………………………… 
(słownie:…………………………………………………….) 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest ryczałtowe i obejmuje wszelkie ryzyko i 
odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów 
związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

3. Wynagrodzenie Zamawiający zapłaci Wykonawcy w terminie 14 dni od daty dostarczenia 
faktury. Za datę zapłaty uznawana będzie data obciążenia konta Zamawiającego. 

 
 

§ 6 
1. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do poleceń i wskazówek Zamawiającego 

w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, przedłożenia Zamawiającemu na jego 
żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania umowy, wszelkich dokumentów, materiałów 
i informacji potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonania przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów i zasad ochrony 
przeciwporażeniowej, przeciwpożarowej i przepisów BHP. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do zbudowania sceny zgodnie z aktualnymi przepisami 
dotyczącymi bezpieczeństwa, w szczególności rozporządzenia Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego z dnia 15.09.2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy organizacji i realizacji widowisk (Dz. U. z 2010 r. Nr 184 poz. 1240) oraz posiadać 
niezbędne dokumenty (atesty, pozwolenia, uprawnienia) wymagane ww. przepisami. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania przez niego osób zaangażowanych do 
wykonywania określonych prac i czynności z wykazem ewentualnych zagrożeń 
dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia na terenie imprezy masowej (oświetlenie o 
zmiennym lub zbyt słabym natężeniu, hałas, zmniejszona wysokość pomieszczeń, 
wystające elementy konstrukcji, możliwość upadku z wysokości, zagrożenia związane z 
porażeniem prądem) 
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5. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia (jeśli sytuacja tego wymaga) osobom przez 
niego zaangażowanym do wykonywania określonych prac noclegu oraz wyżywienia  
w miejscu wykonywania pracy. 

 
§ 7 

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych w przypadku: 
1) Odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 

20% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust 1 umowy. 
2) Opóźnienia w zapewnieniu pełnej gotowości technicznej sceny – w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust 1 umowy, za każdą pełną godzinę 
opóźnienia. 

3) Jeżeli w trakcie trwania Imprezy Zamawiający uzna, iż jakość usług odbiega od 
przyjętych wymagań, użyty sprzęt nie spełnia warunków przedłożonych w ofercie lub 
Wykonawca w rażący sposób narusza swoje obowiązki umowne – w wysokości 20% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust 1 umowy za każde naruszenie. 

Zamawiający jest upoważniony do potrącenia należnych mu kar umownych z 
wynagrodzenia Wykonawcy. 

2. Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty kar umownych w przypadku: 
1) Odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 

20% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust 1 umowy. 
2) Opóźnienia w udostępnieniu Wykonawcy obiektu do montażu sceny  – w wysokości 

10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust 1 umowy, za każdą pełną godzinę 
opóźnienia. 

3. W przypadku  jeśli  nieprawidłowe wykonanie przedmiotu umowy lub odstąpienie od 
umowy  z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca spowoduje konieczność odwołania 
lub przerwania imprezy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu wszystkie udokumentowane 
koszty Zamawiającego związane z organizacją imprezy. Zamawiający jest upoważniony 
do potrącenia należnej mu kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do domagania się odszkodowania na zasadach ogólnych, 
jeżeli poniesione szkody przekroczą wysokość kar umownych. 

5. Strony nie ponoszą odpowiedzialności jeżeli niewykonanie  lub odstąpienie od umowy  
zostanie spowodowane działaniem siły wyższej (m.in.: kataklizmy, klęska żywiołowa, 
nagłe wypadki lokalne lub międzynarodowe paraliżujące życie kraju, lub regionu, w 
którym ma się odbywać impreza, decyzje władz administracji państwowej 
uniemożliwiające odbycie planowanej imprezy, zdarzenia losowe). 
 

§ 8 
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikające z wadliwego 

wykonania umowy w szczególności za szkody na życiu, zdrowiu i mieniu spowodowane 
porażeniem prądem elektrycznym, odpadającymi elementami sceny, nagłośnienia lub 
oświetlenia lub zawaleniem sceny. 

2. Wykonawca zobowiązuje się naprawić szkody, o których mowa w ust. poprzedzającym. 
 

§ 9 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego 
2. Wykonawca nie może przenieść praw wynikających z niniejszej umowy bez uzyskania 

pisemnej zgody Zamawiającego. 
3. Do rozstrzygania sporów wynikłych na tle wykonania umowy właściwy jest Sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego 
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4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 
każdej ze stron. 

 
 
 
ZAMAWIAJ ĄCY                                                                                        WYKONAWCA 
 
 


