
PROJEKT UMOWY 

 
Umowa zawarta w dniu ………………… r. pomiędzy: 

 

Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Bolesławcu z siedzibą w Kruszynie, 

Kruszyn, ul. Kasztanowa 1b, 59-700 Bolesławiec, NIP: 612-13-86-214, Regon: 001021978 

zwanym(ą) w dalszej treści ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez 

Dyrektora - Janusza Cieślę przy kontrasygnacie Głównego Księgowego - Marii Strojek. 

a  

Firmą 

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

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

reprezentowanym przez: ……………………………………………………………………………………. 

zwanym(ą) w dalszej treści WYKONAWCĄ. 

 
Po przeprowadzeniu zapytania ofertowego, strony nin. umowy  postanawiają , co  następuje: 

 

§ 1 

WYKONAWCA zobowiązuje się  do  pełnej obsługi  technicznej na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO w 

dniach: 

1. 7.06.2020 r. - „BAŁKAŃSKA FESTA” w Bolesławicach. 

2. 28.06.2020 r. - „FESTYN KRESOWY” w Żeliszowie. 

3. 30.08.2020 r. - „DOŻYNKI GMINNE GMINY  BOLESŁAWIEC” w Ocicach. 

 

§ 2 

1. Usługi wymienione w  § 1 to: 

a. Montaż i demontaż oświetlenia. 

b. Montaż i demontaż nagłośnienia. 

c. Pełna obsługa w trakcie trwania prób i imprezy, polegająca na realizacji dźwięku i światła 

oraz na technicznej obsłudze sceny (głównie ustawianie mikrofonów dla występujących).  

d. Transport sprzętu i ekipy. 

2. Pełna gotowość na poszczególnych imprezach wymagana jest na godzinę 10:00, a demontaż 

może rozpocząć się po godzinie 21:00 

 

§ 3 

1. WYKONAWCA realizować będzie przedmiot umowy według dołączonego harmonogramu   

ustalonego z ZAMAWAJĄCYM. 

2. WYKONAWCA realizować będzie przedmiot umowy ze starannością i dbałością o jak najlepszy 

efekt artystyczny odbioru imprezy. 

3. Harmonogram występów dla każdej zostanie dostarczony WYKONAWCY nie później niż 10 dni 

przed datą imprezy. 

 

§ 4 

ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się na własny koszt zapewnić: 
 

1. Uzyskanie wszelkich niezbędnych zezwoleń oraz pokrycia wszelkich niezbędnych opłat 

wymaganych przy organizacji imprezy. 

2. Przyjęcia na siebie odpowiedzialności za bezpieczeństwo i porządek poprzez 

zagwarantowanie odpowiedniej ilości obsługi porządkowej, zabezpieczenia ppoż. oraz 

zapewnienie pomocy medycznej. 

3. Dostarczenie energii elektrycznej w ilości niezbędnej do wykonania usługi określonej w § 1 

niniejszej umowy przez WYKONAWCĘ. 



4. Możliwość montażu aparatury nagłośnieniowej i oświetleniowej w godz. 08:00 -10:00 lub w 

innym terminie, wcześniej uzgodnionym z zamawiającym.  

5. Możliwość wjazdu pod scenę samochodu  (samochodów) ciężarowego celem wyładunku 

sprzętu, oraz wskazanie strzeżonego miejsca ich postoju na czas wykonania przedmiotu 

umowy. 

 

§ 5 

1. Wynagrodzenie WYKONAWCY za wykonanie usługi strony ustalają na kwotę: 

a. „Bałkańska Festa” - ……………………… zł 

(słownie: ………………………………………………… złotych zero groszy). 

b. „Festyn Kresowy” - ……………………… zł 

(słownie: ………………………………………………… złotych zero groszy). 

c. „Dożynki Gminne Gminy Bolesławiec” - ……………………… zł 

(słownie: ………………………………………………… złotych zero groszy). 

 

2. Wynagrodzenie płatne będzie w trzech transzach po wykonaniu każdej usługi  

i dostarczeniu faktury do Zamawiającego, w ciągu 7 dni na konto bankowe  WYKONAWCY.  

 

§ 6 

Zamawiający oświadcza, że ubezpieczył imprezę. 

 

§ 7 

1. W przypadku odwołania usługi określonej w § 1niniejszej umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO 

na mniej niż 7 dni przed datą ustaloną w § 1 zobowiązuje się on do zapłacenia 

WYKONAWCY (bez wezwania) kary umownej w wysokości 50% kwoty wymienionej w  § 4 i 

związanej z odwołaną imprezą. 

2. W przypadku niedopełnienia warunków umowy lub odwołania usługi określonej w § 1 

niniejszej umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO w dniu określonym w § 1 zobowiązuje się on do 

zapłacenia WYKONAWCY (bez wezwania) kary umownej w wysokości 100% kwoty 

wymienionej w  § 5 i związanej z konkretną imprezą. 

3. W przypadku odwołania usługi określonej w § 1niniejszej umowy przez WYKONAWCĘ na 

mniej niż 7 dni przed datą ustaloną w § 1, zobowiązuje się on do zapłacenia 

ZAMAWIAJĄCEMU (bez wezwania) kary umownej w wysokości 50% kwoty wymienionej w  

§ 5 i związanej z konkretną imprezą. 

4. W przypadku niedopełnienia warunków umowy lub odwołania usługi określonej w § 1 

niniejszej umowy przez WYKONAWCĘ w dniu określonym w § 1, zobowiązuje się on do 

zapłacenia ZAMAWIAJĄCEMU (bez wezwania) kary umownej w wysokości 100% kwoty 

wymienionej w  § 5 i związanej z konkretną imprezą. 

5. Strony nie będą rościć względem siebie żadnych żądań w przypadku odwołania koncertu z 

powodu działania siły wyższej, np. wypadek drogowy, pożar, sytuacje losowe niezawinione 

przez żadną ze stron.  

6. W przypadku wystąpienia sytuacji z punktu 3 lub 4, ZAMAWIAJĄCY ma prawo do 

natychmiastowego rozwiązania dalszej części umowy. 

7. W przypadku niedopełnienia warunku określonego w § 2 pkt. 1e ZAMAWIAJĄCY ma prawo 

do obniżenia umówionej kwoty o 10%.  

 

§ 8 

W przypadku odwołania imprez masowych przez Rząd RP w związku z pandemią  

COVID-19,  nie ma zastosowania § 7 w całości, a w miarę upływu czasu 

renegocjowane będą terminy kolejnych imprez, nie później jednak niż na dwa 

tygodnie przed terminem umowy. 

 



§ 9 

Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 10 

W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. 

 

§ 11 

Spory, mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd  

właściwy rzeczowo na terenie ZAMAWIAJĄCEGO. 

 

§ 12 

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

stron. 

  

 

      

ZAMAWIAJĄCY :                                  WYKONAWCA : 


