
Załącznik nr 3  
do zaproszenia do składania ofert 

 
 

Umowa Nr ....../A/16 
 
zawarta w dniu ............w Dzierżoniowie , pomiędzy:  
Dzierżoniowskim Ośrodkiem Kultury, z siedzibą w Dzierżoniowie 58-200, ul. 
Świdnicka 23, reprezentowanym przez Krzysztofa Tokarskiego  – dyrektora DOK 
przy kontrasygnacie głównej księgowej – Doroty  Żyły zwanym dalej Organizatorem, 
a 
 .................................. z siedzibą w ......................................., NIP ................., Regon 
..........................  
zwaną dalej  Firmą;  
o następującej treści: 

 
§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zapewnienie bezpieczeństwa medycznego 
uczestników plenerowych imprez masowych i rekreacyjnych organizowanych przez 
Organizatora na terenie miasta Dzierżoniowa w roku 2016.  
2. Szczegółowy wykaz imprez objętych niniejszą umową stanowi załącznik nr 1. 
 

§ 2 
1. W ramach niniejszej umowy Firma zobowiązana jest zapewnić zgodną z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami ilość środków ochrony medycznej i 
ratowników posiadających zgodne z przepisami przeszkolenie. 
2. Organizator każdorazowo na 14 dni przed realizacją imprezy przekaże ostateczną 
informację dotyczącą czasu pracy służb medycznych, oraz wskaże osobę 
odpowiedzialną za bezpieczeństwo.  
  
 

§ 3 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Organizator wypłaci Firmie należność, po 
zrealizowaniu każdej imprezy wg zaakceptowanego rozliczenia czasu pracy służb 
medycznych. 
2. Wypłata należności nastąpi przelewem na podstawie faktury VAT w ciągu 14 dni 
od daty jej otrzymania. 
3. Suma faktur za realizację ochrony imprez wg załącznika nr 1 może przekroczyć 
oferowaną kwotę jedynie w przypadku zwiększenia zlecenia Organizatora. W takim 
przypadku Firma wykaże w rozliczeniu imprezy obliczenie dodatkowej kwoty 
należności. 
 
 

§ 4 
1. W przypadku spóźnionego, w odniesieniu do załącznika nr 1, rozpoczęcia pracy 

przez Firmę, Firma wypłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 50 zł netto za 

każdą godzinę opóźnienia. 

2. Strony dopuszczają zmianę terminu rozpoczęcia pracy Firmy na późniejszą, 

wyłącznie po pisemnej akceptacji Zamawiającego. 



3. W przypadku, gdyby Firma nie zrealizowała przedmiotu umowy lub rozpoczęła 

jego realizację później niż po 1 godz. od rozpoczęcia imprezy plenerowej, skutkuje to 

karą umowną w wysokości wynagrodzenia określonego w § 3 pkt 1 niniejszej umowy. 

 
§ 5 

1. Strony ustalają, że odwołanie realizacji przedmiotu umowy przez którąkolwiek ze 
stron może nastąpić tylko i wyłącznie w przypadku zaistnienia czynników 
niezależnych od Organizatora tj. z powodu tzw. siły wyższej. Dla potrzeb niniejszej 
umowy siła wyższa oznacza zewnętrzne zdarzenie nie możliwe do zapobieżenia przy 
dołożeniu przez strony umowy należytej staranności. 
2. Odwołanie realizacji imprez w terminie krótszym niż 30 dni przed datą określoną w 
Załączniku nr 1, pociąga za sobą skutki w postaci kary finansowej w wysokości 
określonej do każdej imprezy wypłaconej stronie poszkodowanej przez stronę 
odwołującą. 
3. Naruszenie w sposób drastyczny warunków umowy przez którąkolwiek ze stron 
powoduje jej natychmiastowe rozwiązanie. 
 

§ 6 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdą przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 7 
Spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygać będą właściwe dla 
Organizatora sądy powszechne. 
 

§ 8 
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
 
 

§ 9 
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej 
dla każdej ze stron. 
 
       FIRMA         ORGANIZATOR                                                         
 
 
 


