
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
na zapewnienie kompleksowej obsługi technicznej V Festiwalu Tradycji i Awangardy 

Muzycznej KODY w Lublinie 
 
 

§1 
Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem umowy jest zapewnienie kompleksowej obsługi technicznej w zakresie 
nagłośnienia, oświetlenia i wizji prób oraz koncertów w ramach V Festiwalu Tradycji 
i Awangardy Muzycznej KODY w Lublinie w okresie od 13.05.2013 r. do 19.05.2013 r. 
zwanego dalej Festiwal KODY. 
2. Szczegółowy zakres świadczonych usług w ramach umowy, w tym wykaz koncertów wraz 
z opisem wymogów technicznych określa załącznik nr 1 do umowy. 
 

§2 
Zobowiązania stron 

1. Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) transportu sprzętu do wskazanych lokalizacji w Załączniku nr 1, w których odbywa   się  
będą  próby i koncerty oraz jego obsługi w trakcie Festiwalu KODY, 
2) instalacji aparatury nagłośnieniowej, sprzętu oświetleniowego, 
3) realizacji nagłośnienia i oświetlenia prób i koncertów, 
4) zapewnienie zasilania w energie elektryczna za pomocą agregatów prądotwórczych o 
mocy dostosowanej do oferowanych urządzeń,  
5) przestrzegania przepisów bhp oraz ppo . w trakcie realizacji zlecenia obowiązujących u 
Zamawiającego. 
2. Zamawiający zobowiązany jest do: 
1) umo liwienia zlokalizowania stanowisk realizatorów dźwięku i światła, 
2) zabezpieczenia Festiwalu KODY zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
prawa. 
 

§3 
Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie brutto za realizacje przedmiotu umowy wynosi zł brutto 
…………………………………., zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 2 do 
umowy, w tym podatek VAT: ………………….. wartoś  oferty netto: ……………………. zł. 
2. Wysokoś   wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu Umowy jest wynagrodzeniem 
ostatecznym Wykonawcy zawierającym zapłatę  za realizację  mowy, wszelkie inne koszty 
związane z jej realizacją podatek od towarów i usług   T, w tym koszty dostarczenia sprzętu 
wraz z instalacją i obsługą oraz wszystkie koszty pochodne (między innymi: ubezpieczenia, 
opłaty celne, itp.). 
 

§4 
 łatno    

1. Wykonawca wystawi i doręczy Zamawiającemu Fakturę VAT po zrealizowaniu całości 
przedmiotu umowy. 
2. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek 
Wykonawcy, w terminie 21 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę  prawidłowo 
wystawionej Faktury VAT oraz potwierdzeniu przez Zamawiającego protokołem odbiorczym 
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 
3. Za dzień  zapłaty uwa any będzie dzień  zło enia przez Zamawiającego dyspozycji 
obcią enia rachunku Zamawiającego kwotą wynagrodzenia. 
4. Zamawiający oświadcza,  e Wykonawca mo e wystawi   Fakturę  VAT bez wymaganego 
podpisu Zamawiającego na Fakturze VAT. 
 

 



§5 
Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłaci   karę umowną Zamawiającemu: 
1) w razie nienale ytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę  z powodu 
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 10% wartości wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za ka de stwierdzone przez Zamawiającego uchybienie. 
2) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które nie odpowiada Zamawiający 
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto o którym mowa w§ 3 ust. 1. 
3) w przypadku niewykonania części zamówienia z przyczyn zale nych od wykonawcy i 
konieczności natychmiastowego skorzystania z pomocy osób trzecich oraz zapłaty na ich 
rzecz nale nego w tym zakresie wynagrodzenia, wynagrodzenie to zostanie zapłacone tym 
osobom i potrącone z wynagrodzenia przysługującego w tym zakresie Wykonawcy. 
2. Niezale nie od kary umownej, o której mowa w ust. 1, Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przewy szającego wysokoś  
zastrze onej kary umownej na zasadach ogólnych. 
3. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania Umowy. 
4. Zamawiający ma prawo potrącania kar umownych, o których mowa w ust. 1, z nale nego 
Wykonawcy wynagrodzenia. 

 
§6 

Cesja praw i obowiązków 
Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie mo e dokonywa  przelewu 
wierzytelności wynikających z realizacji umowy na rzecz osób trzecich, ani te  powierzy  
wykonania umowy osobie trzeciej. 

 
§7 

Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy 
Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 
2. W przypadku sporów wynikłych z umowy Strony będą współdziała  w celu ich ugodowego 
rozstrzygnięcia. 
3. W przypadku nie osiągnięcia przez Strony ugody w ciągu 30 dni od otrzymania przez 
Stronę pisemnego wezwania do ugody, spory wynikłe z umowy będą rozstrzygane przez sąd 
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie 
le y w interesie publicznych, czego nie mo na było przewidzie  w chwili zawarcia umowy 
Zamawiający mo e odstąpi  od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W takim przypadku. Wykonawca mo e  ąda  wyłącznie wynagrodzenia 
nale nego z tytułu wykonania części umowy. 
5.  sobą wyznaczoną do uzgodnień, koordynacji realizacji zamówienia ze strony 
Zamawiającego jest: …………….. 
 .  sobą wyznaczoną do uzgodnień i koordynacji związanych z realizacją przedmiotu 
umowy ze strony Wykonawcy jest 
7.  mowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
egzemplarzu dla ka dej ze stron. 
 
Załączniki do umowy: 

1)  Załącznik nr 1 -  pis przedmiotu zamówienia 
2)  Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy 

 


