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UMOWA  ______ 

  
zawarta w dniu ____ pomiędzy: 
 
Teatrem Starym w Lublinie 
ul. Jezuicka 18, 20 – 113 Lublin 
NIP 9462622479, REGON 060746709 
reprezentowanym przez: Karolinę Rozwód – Dyrektora 
zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym”  
a 
_______ „Wykonawcą” 
 
 
Umowa realizowana jest zgodnie z § 4.1. Regulaminu zamówień podprogowych udzielanych bez stosowania 
przepisów ustawy PZP (poniżej 130.000 złotych) w Teatrze Starym w Lublinie, z uwzględnieniem przepisu 
art. 2 ustęp 1 pkt 1 oraz art.11 ust. 5) lit 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. 2021 poz. 1129),  
 
o następującej treści:  

  
§ 1  

 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usługi zapewnienia 300 krzeseł 

składanych w kolorze siedziska i oparcia: ____ w konstrukcji: _______ wraz z usługą rozstawienia (a 

następnie demonatażu) na terenie imprezy kulturalnej pod nazwą: „Vivat Teatr Stary Lublin!” 

organizowanej przez Teatr Stary w Lublinie w dniu 18 czerwca 2022 r.   

2. Wzór krzesła jakie będzie wykorzystane do wykonywania usługi ujęty jest na dokumentacji zdjęciowej  

dołączonej do oferty  z dnia ____  

3. Wykonawca rozstawi krzesła według sugestii zamawiającego w dniu 18 czerwca 2022 r. do godz. 17.00.  

4. Wykonawca zapewni krzesła czyste, bez rozdarć tapicerki (w przypadku krzeseł tapicerowanych), bez 

dziur, w dobrym stanie technicznym.  

5. Wykonawca usunie krzesła z terenu imprezy (demontaż) niezwłocznie po zakończeniu koncertu, czyli po 

godz. 22.00 w dniu 18 czerwca 2022 r. 

 

§2 
1. Wykonawca zapewnia, że wynajmowany sprzęt o którym mowa w § 1 umowy będzie w dniu 

wykonywania umowy sprawny technicznie, będzie spełnia wszelkie wymogi normatywne w zakresie 
bezpieczeństwa oraz będzie miał potwierdzenia atestami dopuszczenie do posługiwania się nim w 
miejscach publicznych.  

2. Wynajmowany sprzęt w dniu wykonywania umowy będzie wolny od wad fizycznych i prawnych i może 
być wykorzystywany na potrzeby imprez organizowanych przez Zamawiającego bez ograniczeń.  

3. Wykonawca gwarantuje i zapewnia, że na bieżąco dba o spełnianie przez wynajmowany sprzęt wymogów 
technicznych i prawnych o których mowa w niniejszej umowie.  

 
§ 3 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 ustala się w formie 
wynagrodzenia brutto (/wraz z podatkiem od towarów i usług VAT) na kwotę: ______ zł  (słownie: ___ 
zł).   

2. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku Vat i rachunek bankowy, na jaki będzie 
dokonywana zapłata wynagrodzenia jest rachunkiem ujawnionym w tzw. białej księdze. / Wykonawca 
oświadcza, że nie jest podatnikiem podatku Vat./ Wykonawca oświadcza, że nie jest prowadzi 
działalności gospodarczej.  
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3. Podstawą wystawienia faktury/rachunku wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 będzie 
pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego prawidłowości, kompletności i terminowości ich 
wykonania dokonane w protokole odbioru. 

4. Faktura/ rachunek będzie płatna przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo 
wystawionej faktury VAT/ rachunku.  

§ 4 
1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:  

1) za zwłokę w wykonaniu usługi w wysokości 500 zł, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki,  
2) za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w 

wysokości 2000 zł.  
2. Strony Umowy ustalają, że niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1, Zamawiający będzie 

mógł dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na 
zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.  

3. W przypadku odstąpienia od Umowy postanowienia dotyczące kar umownych pozostają w mocy.  
 

§ 6 
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od 
Umowy lub ograniczyć zakres rzeczowo - finansowy w terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach.  

 
§ 7 

1. Zamawiający do bieżącego kontaktu w zakresie wykonywania Umowy wskazuje: __ 
2. Wykonawca do bieżącego kontaktu w zakresie wykonywania Umowy wskazuje: __ 
3. O ewentualnej zmianie osoby odpowiedzialnej za należyte wykonanie przedmiotu Umowy Strony 

zawiadamiają się formie pisemnej, bez konieczności sporządzania aneksu do Umowy.   
  

§ 8 
1. Wszelkie powiadomienia, czy wezwania dla drugiej Strony w wykonaniu postanowień niniejszej Umowy,  

z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Umowie, wymagają formy pisemnej i będą przesłane listem 
poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres strony określony w Umowie. W okresie trwania Umowy 
strony Umowy są obowiązane informować się nawzajem na piśmie o każdej zmianie adresu swojego 
zamieszkania lub siedziby. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję wysłaną na ostatni adres 
listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru i nieodebraną, uważa się za doręczoną.  

2. Strony Umowy zgodnie ustalają, iż Wykonawca bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności nie może dokonać na rzecz osoby trzeciej cesji wierzytelności wynikającej z 
niniejszej Umowy.  

 
§ 9 

1. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  
2. W sprawach nieregulowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.  
3. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej Umowy, może być on skierowany na drogę 

postępowania sądowego, w sądzie właściwym miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  
4.  Zasady ochrony danych osobowych u Organizatora, zgodne z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), reguluje klauzula informacyjna stanowiąca 
Załącznik nr 3 do Zaproszenia Ofertowego, zapoznanie się z którą, podpisem pod umową, Wykonawca 
potwierdza. 

 
 

Zamawiający:        Wykonawca: 
 


