
                                                     U M O W A / wzór/   

 zawarta w dniu ……….. roku w Kruszynie pomiędzy: 
Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Bolesławcu z s. w Kruszynie, Kruszyn,  
ul. Kasztanowa 1B, 59-700 Bolesławiec, NIP  612-13-86-214 zwanym dalej „Zamawiającym” 
reprezentowanym przez: 
                                 Pana Janusza Cieślę - Dyrektora 
przy kontrasygnacie Pani Marii Strojek           – Głównego Księgowego, 
 
a Firmą …………………………. 

reprezentowaną przez:……………………….zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

 
                                                                                   § 1 
 

I. Przedmiotem niniejszej umowy jest ochrona osób i mienia podczas wydarzeń kulturalnych: 

Opis zamówienia: kompleksowa ochrona imprez, zapewnienie kwalifikowanych pracowników ochrony na: 

a) Festę Chorwacką (Bolesławice) 04.06.2023 r. – 05.06.2023 r., 

od godz.15.00 do 01.00 dnia następnego – 4 osoby do ochrony osób i mienia,  

od godz.01.00 do 8.00 – 2 osoby do ochrony mienia.  

b) Festyn Kresowy (Żeliszów) 25.06.2023 r. – 26.06.2023 r., 
od godz.15.00 do 01.00 dnia następnego – 4 osoby do ochrony osób i mienia, 
od godz.01.00 do 8.00 – 2 osoby do ochrony mienia.  

c) Dożynki Gminne (Kruszyn) 27.08.2023 r. – 28.08.2023 r., 
od godz.14.00 do 01.00 dnia następnego – 6 osób do ochrony osób i mienia,  
od godz.01.00 do 8.00 – 2 osoby do ochrony mienia.  

Warunki udziału w postępowaniu: O realizację niniejszego zadania mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 
spełniają następujące warunki: 

II. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności 

/aktualna koncesja/, 

III. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zadania – w razie potrzeby zapewni wsparcie w postaci zmotoryzowanej i umundurowanej grupy 
interwencyjnej (minimum 1 patrol) na teren chroniony w czasie nie dłuższym niż 20 minut od telefonicznego 
wezwania, /osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę lub zlecenie/. 

                                                                                       § 2 

Strony umowy ustalają: 

I. Całkowity koszt usługi wyniesie ………………… brutto zł. 
   (słownie zł: ………………………………………………………………….).                                                            

      II. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy należność za przedmiot niniejszej  
     umowy w następujący sposób: 



1. -  Zapłata po wykonaniu usługi z dnia 04-05.06.2023 r. i przedłożeniu  
faktury w kwocie brutto ……………… zł (słownie zł: …………………………..) 

-  Zapłata po wykonaniu usługi z dnia 25-26.06.2023 r. i przedłożeniu  
faktury w kwocie brutto ……………… zł (słownie zł: …………………………..)       
- Zapłata po wykonaniu usługi z dnia 27-28.08.2023 r. i przedłożeniu  
faktury w kwocie brutto ……………… zł (słownie zł: …………………………..) 

2. Strony umowy ustalają terminy płatności poprawnie wystawionych faktur na 5 dni  
od ich dostarczenia Zamawiającemu. 
           

     III. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminów płatności,  
     o których mowa w ust.1 jeżeli Wykonawca nie dopełnił obowiązku określonego w ust.2. 
                
     IV.  Wpłaty będą dokonywane przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę:  
               ……………………………………………………………………………… 
 

                                                                                § 3 

I. Strona odstępująca od wykonania przedmiotu umowy, z przyczyn od niej zależnych, 
będzie zobowiązana do zapłaty stronie drugiej kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia umownego. 

II. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w sytuacji gdy zostanie wydany zakaz 
organizowania imprez w związku z pandemią Covid -19 lub innym zagrożeniem ogólnokrajowym. 

                                                                   § 4 

    Wszelkie zmiany w niniejszej umowie wymagają, dla swojej ważności formy pisemnej. 

                                                                                § 5 

    Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji umowy jest Sąd właściwy  
    dla siedziby Zamawiającego. 

                                                                                § 6 

    Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron. 

    Obowiązkowe załączniki do umowy: 
1. Załącznik nr 1 – Oferta z ceną usługi.   
2. Kserokopie: 
a) polisy OC ubezpieczenia Wykonawcy  
b) dokumentu potwierdzającego zezwolenie na świadczenie usług, będących przedmiotem 
    umowy. 
 
 

                  Wykonawca                                                                               Zamawiający 

 

 

 

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


