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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. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania kompleksowej usługi 
technicznej podczas trwania imprezy pod nazwą: „Vivat Teatr Stary Lublin!”. W ramach 
niniejszej usługi Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania przedmiotu zamówienia 
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Zapytania ofertowego oraz ofertą z dnia _____ na wykonanie 
kompleksowej usługi technicznej podczas trwania imprezy pod nazwą: „Vivat Teatr Stary 
Lublin!”., w szczególności do: 

a. dostawy na okres wykonywania umowy: instalacji aparatury nagłośnieniowej, 
sprzętu oświetleniowego i infrastruktury scenicznej oraz multimediów,  

b. wykonania w umówionym terminie usługi: nagłośnienia i oświetlenia prób i 
koncertu, 

c. wykonania w umówionym terminie usługi: realizacji wideo live podczas koncertu na 
telebimach, 

d. dostawy na okres wykonywania umowy: 6 sztuk gaśnic proszkowych po 6 kg, które 
posiadać będą ważne świadectwa legalizacyjne i ich rozmieszczenie przy scenie, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami ppoż. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kompletności usługi i dostarczenia wszystkich 
elementów wymienionych w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego i w ofercie z dnia ____, 
a koniecznego do bezpiecznego przeprowadzenia niniejszej realizacji i spełnienia wszystkich 
riderów oraz harmonogramów wymienionych w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. 

3. Wykonawca na podstawie opisu przedmiotu zapytania oraz wymagań wynikających z riderów  
(załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) oświadcza i zapewnia, że: 

a. zaprojektował całościowo infrastrukturę sceniczną i dokonał obliczeń 
wytrzymałościowych, na podstawie których dokonał wyboru poszczególnych 
elementów konstrukcyjnych, które zaoferował w swojej ofercie i które wykona w 
ramach tej umowy, 

b. wszystkie oferowane konstrukcje sceniczne zapewniają bezpieczne ich użytkowanie 
zarówno w zakresie wymaganej wytrzymałości konstrukcji (odpowiednia 
wytrzymałość uwzględniająca rodzaj i ilość montowanego sprzętu oraz różne 
warunki atmosferyczne), jak również pod względem zachowania zasad p.poż. i BHP. 

4. Wykonawca oświadcza, że przy wykonywaniu umowy będzie bezwzględnie przestrzegał, 
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zobowiązując także do powyższego zatrudnionych przez siebie pracowników, 
współpracowników i podwykonawców: 

a. przepisów bhp oraz p.poż. oraz wytycznych co do zasad przebywania w zamkniętej 
strefie ustalonych przez Zamawiającego oraz służby bezpieczeństwa,  

b. wszelkich wymogów prawnych, technicznych i budowalnych obowiązujących dla 
poszczególnych rodzajów świadczonych dostaw i  usług. 

5. Wykonawca oświadcza, że przy wykonywaniu umowy zapewni, aby zatrudnieni przez niego  
pracownicy, jak współpracownicy oraz  podwykonawcy oraz pracownicy podwykonawców 
posiadali wszelkie uprawnienia wymagane dla danego rodzaju pracy w tym: w myśl 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w 
sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828), posiadali wymagane prawem 
uprawnienia/badania w tym do pracy na wysokości oraz byli wyposażeni w środki ochrony 
indywidualnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 
1650) z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w 
sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 z 
późn. zm.) oraz zapewni   udział:   

a. montażystów konstrukcji scenicznych w tym techników wysokościowych 
odpowiedzialnych za wykonanie wszelkich podwieszeń; 

b. techników oświetlenia odpowiedzialnych za montaż elementów oświetlenia oraz 
jednego operatora konsolety dostarczonej przez Wykonawcę; 

c. techników odpowiedzialnych za montaż elementów nagłośnienia oraz jednego 
inżyniera systemu frontowego, jednego inżyniera systemu monitorowego, trzech 
techników sceny odpowiedzialnych za dokonanie wszelkich montaży elementów 
systemu nagłośnieniowego oraz zmian aranżacji urządzeń nagłośnieniowych 
wynikające z niniejszego opisu i załączonych do umowy Riderów; 

d. techników multimediów w tym nie mniej niż: operatora systemu miksowania wizji i 
dwóch operatorów kamer.  

6. Wykonawca zobowiązany przy wykonywaniu umowy do zapewnienia elementów SOI zgodnych 
z regulacjami BHP. 

 
§ 2 

1. Wykonawca w ramach ustalonego wynagradzania zobowiązany jest do: 
a. zapewnienia wszelkiego okablowania i przyłączy energetycznych niezbędnych do 

zasilenia sceny z agregatu prądotwórczego dostarczonego przez Zamawiającego, 
b. w przypadku poprowadzenia przewodów przez ciągi komunikacyjne: zabezpieczenia 

odpowiednimi najazdami kablowymi o obciążalności nie mniejszej niż 2,5t. Dotyczy to 
wszystkich przewodów włącznie z dostarczonymi przez Zamawiającego i inne podmioty 
wskazane przez Zamawiającego, 

c. zapewnienia źródła zasilania na potrzeby montaży, 
d. zapewnienia na koszt własny transport konstrukcji scenicznych, sprzętu 

oświetleniowego, aparatury nagłośnieniowej, multimediów oraz niezbędnego sprzętu 
i urządzeń do ich montażu i demontażu, przy czym Wykonawca na etapie opracowania 
oferty uwzględnił szczególny charakter miejsca wydarzenia, tj. ul. Rynek w Lublinie w 
obrębie Starego Miasta, co wiąże się z trudnościami wjazdu dużych pojazdów, 

e. zapewnienia zatrudnieniowym przez siebie pracownikom, współpracownikom jak i 
podwykonawcom, oraz pracownikom podwykonawców wyżywienie oraz wodę pitną na 
cały czas trwania montaży, demontaży i przeprowadzenia wydarzenia,  

f. zapewnienia, aby zatrudnienie pracownicy, współpracownicy jak i podwykonawcy, oraz 
pracownicy podwykonawców powstrzymali się od spożywania alkoholu, palenia tytoniu 
(w każdej formie) na stanowiskach pracy oraz pozostawali w dobrej sprawności 
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psychofizycznej. Powyższe dotyczy całej ekipy znajdującą się na scenie oraz na 
stanowiskach FOH i MON, 

g. zapewnienia na koszt własny parkingu dla pojazdów własnych oraz członków ekipy 
technicznej, przy czym Wykonawca potwierdza, że posiada wiedzę, że pojazdy nie mogą 
być zaparkowane w pobliżu sceny, 

h. zapewnienia, aby członkowie ekip technicznych nosili w widocznym miejscu 
identyfikatory dostarczone przez Zamawiającego oraz okazywali je na bezpośrednie 
wezwanie pracowników ochrony, 

i. wyznaczenia w terminie do dnia ___ osoby koordynującej przebieg prac związanych z 
realizacją zamówienia, która powinna nadzorować prace ekip technicznych w miejscu 
realizacji wydarzenia oraz odpowiadać za kontakt pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą, 

j. zabezpieczenia sprzętu w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych.  
2. Wykonawca zobowiązany jest do w zakresie wykonywania umowy, aby:  

a. ustawienia sceny, realizacja dźwięku i światła (poza przypadkami realizacji zapewnianej 
przez Zespoły), przy czym przez to należy rozumieć dostarczenie sprzętu, jego 
zainstalowanie, obsługę podczas koncertów oraz prób,  

b. zapewniania, aby wszystkie konsolety, procesory itp. elementy posiadały zaktualizowane 
do najnowszej, aktualnej i stabilnej wersji oprogramowanie wewnętrzne,  

c. konfiguracja aparatury nagłośnieniowej oraz sprzętu oświetleniowego była tak 
przygotowana, aby uwzględniać artystyczny charakter koncertu i uwzględniając sugestie 
Zamawiającego, 

d. na potrzeby wydarzenia dostarczony sprzęt był najwyższej jakości, sprawny i 
zapewniający bezpieczeństwo osób go obsługujących. Konstrukcja, materiały oraz 
urządzenia użyte do budowy sceny będą niewadliwe, sprawne i nieuszkodzone. 
Wszystkie materiały i elementy użyte do budowy sceny będą czyste, co oznacza:   
1. bez widocznych nalotów rdzy, zapraw budowlanych,  
2. zadaszenia czyste bez nalotów błota – umyte,  
3. siatki i wysłony bez widocznych dziur, rozerwań, plam, łączeń rozerwań za pomocą 

opasek zaciskowych czy taśmy, 
4. podesty sceniczne umyte.  

e. na potrzeby wydarzenia dostarczony sprzęt był zgodny z dołączonymi do oferty z dnia 
____:  
1. dokumentami potwierdzającymi atesty materiałów użytych do budowy sceny oraz 

dokumenty stwierdzające sprawność techniczną urządzeń scenicznych; 
2. kartami materiałowymi konstrukcji scenicznych potwierdzające spełnienie wymagań 

wynikających z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego; 
3. rysunkiem przedstawiający oferowaną przez Wykonawcę konstrukcję sceniczną. 

 
§ 3 

Zamawiający zapewni w trakcie trwania wydarzenia: 
a.  ochronę fizyczną placu budowy i konstrukcji scenicznych w trakcie trwania montaży i 

demontaży, 
b. toaletę przenośną na czas trwania montaży i demontaży, 
c. zapewnienia energii elektrycznej na czas prób i koncertu. 

 
§ 4 

1. Ustala się następujący termin realizacji umowy: 
a. Wykonawca w dniu 16 czerwca 2022 r. od godz. 8.00 rozpocznie montaże.  
b. Wykonawca w dniu 18 czerwca 2022 r. przeprowadzi próby oraz koncert. 
c. Demontaż wszystkich elementów konstrukcji scenicznych zakończy się najpóźniej w dniu 

19 czerwca 2022 r. do godz. 22.00. 
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d. Wykonawca nie będzie wykonywał żadnych działań w godzinach 22.00-6.00 z wyjątkiem 
programowania oświetlenia i multimediów. 

2. Szczegółowy harmonogram montaży  ustalony jest w Załączniku nr 2 do Umowy. 
3. Po zakończeniu wykonywaniu usługi, Strony dokonają protokolarnie sprawdzenia jakości 

wykonanej usługi.  
 

§ 5 
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.  
3. Podstawą wystawienia faktury wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 będzie 

pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego prawidłowości, kompletności i terminowości ich 
wykonania dokonane w protokole sprawdzającym prawidłowość i jakość wykonanie usługi, jak 
w § 4 ust. 3 Umowy.  

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

 

§ 6 
1. Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić karę umowną Zamawiającemu w następujących 

przypadkach: 
a. w razie nienależytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę z powodu 

okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 10% wartości 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każde stwierdzone przez 
Zamawiającego uchybienie. 

b. W przypadku powstania opóźniania wobec terminów z § 4 czy też z załącznika nr 2 – 
w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 za 
każdą rozpoczętą godzinę opóźniania,  

c. w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które nie odpowiada Zamawiający 
w wysokości 25 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 5 ust. 1. 

2. Ustala się, że w przypadku niewykonania części zamówienia z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy i konieczności natychmiastowego skorzystania z pomocy osób trzecich, 
Zamawiający jest upoważniony do pozyskania na koszt Wykonawcy takiej zastępczej usługi/ 
pozyskania sprzętu z potrąceniem z  wynagrodzenia Wykonawcy wynagrodzenia  należnego dla 
usługodawców/ dostawców zastępczych. Niezależnie od prawa do zlecenia zastępczej usługi/ 
dostawy Zamawiający ma prawo do karę umowna zgodnie z ust 1 lit a) powyżej. 

3. 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. 

4. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania Umowy. 
5. Zamawiający ma prawo potrącania kar umownych, o których mowa w ust. 1, z należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia.  
6. W przypadku odstąpienia od Umowy postanowienia dotyczące kar umownych pozostają w 

mocy.  
 

§ 7 
1. 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 
30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  
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2. Poza innymi przypadkami przewidzianymi w Umowie oraz w obowiązujących przepisach 
prawa, Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu 
Umowy przez Wykonawcę lub rażącego naruszenia obowiązków, w sytuacji braku wdrożenia  
czynności naprawczych usuwających naruszenie mimo wezwania w tym zakresie ze strony 
Zamawiającego.      

3. Odstąpienie może nastąpić w terminie do 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o 
wystąpieniu przyczyny wymienionej w ust. 2.  

  
§ 8  

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

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

§ 9. 
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.  

 
§ 10 

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. 

 
 
Załączniki:  
1. Oferta Wykonawcy z dnia ____ 
2. Szczegółowy harmonogram wykonywania Umowy 
3. Klauzula RODO u Zamawiającego.  
 
 

Zamawiający:      Wykonawca: 
 
 
 
 
 
 
 


