
WZÓR UMOWY 

na wynajem, dostawa, montaż, obsługa i demontaż sprzętu multimedialnego 
i komputerowego  na potrzeby realizacji projekcji multimedialnych (video 
mapping) na fasadzie Poczty Głównej przy Placu Litewskim w Lublinie 
zawarta w dniu ………………….2018 r. w Lublinie pomiędzy: 
 

Warsztatami Kultury w Lublinie, z siedzibą przy ul. Grodzka 5a, 20-112 Lublin, wpisanym 
do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonej przez Gminę Lublin pod nr 12, NIP: 
PL712327437, reprezentowanymi przez: Grzegorza Rzepeckiego - Dyrektora, 
zwanymi dalej w treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM”,  
 
a 
 

(w przypadku osób prawnych i spółek handlowych nieposiadających osobowości prawnej)  

…………………………….z siedzibą w …………………………………….. 
ul. …………………………………., …….. - ………… …………………………………………. 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w 
……………………………………………….…… pod numerem ……………………………., 
NIP ……………………………., REGON ……………………………………………… 
reprezentowaną przez: 
………………………………………………………………………………, 
zwaną dalej „Wykonawcą”, 
 
lub  
 
(w przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej) 
 
p. ................................ przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą wpisaną do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Reczypospolitej Polskiej pod 
nazwą …………………, NIP: …….………….. oraz REGON ………………………., zwanym 
dalej „Wykonawcą”.  
 

§1 
Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem umowy jest wynajem, dostawa, montaż, obsługa i demontaż sprzętu 
multimedialnego i komputerowego  na potrzeby realizacji projekcji multimedialnych (video 
mapping) na fasadzie Poczty Głównej przy Placu Litewskim w Lublinie 
2. Szczegółowy zakres świadczonych usług w ramach umowy, wraz z opisem wymogów 
technicznych określa załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego/umowy [zwanym dalej 
załącznikiem nr 1]. 
 

§2 
Zobowiązania stron 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie 
z załącznikiem nr 1, w szczególności do: 
1) instalacji aparatury nagłośnieniowej, sprzętu oświetleniowego i infrastruktury 

scenicznej, 
2) wykonania nagłośnienia i oświetlenia prób i koncertów,  
3) przestrzegania przepisów bhp oraz ppoż. w trakcie realizacji zlecenia obowiązujących 

u Zamawiającego. 
4) przestrzegania wszelkich wymogów prawnych, technicznych i budowalnych 

obowiązujących dla poszczególnych rodzajów świadczonych robót i usług, 



5) zapewnienia gaśnic przy scenie zgodnie z obowiązującymi przepisami ppoż. 
2. Zamawiający zobowiązany jest do zapewnienie ochrony osób i mienia Jarmarku 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: ………………….. wartość oferty netto: ……………………. zł. 
2. Wysokość wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu Umowy jest wynagrodzeniem 
ostatecznym i maksymalnym Wykonawcy zawierającym zapłatę za realizację Umowy, 
wszelkie inne koszty związane z jej realizacją podatek od towarów i usług VAT, w tym koszty 
dostarczenia sprzętu wraz z instalacją i obsługą oraz wszystkie koszty pochodne (między 
innymi: ubezpieczenia, opłaty celne, itp.). 
 

§4 
Płatność 

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 do 14 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo 
wystawionej Faktury VAT. 
3. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji 
obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą wynagrodzenia. 
4. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca może wystawić Fakturę VAT bez wymaganego 
podpisu Zamawiającego na Fakturze VAT. 
 

§5 
Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić karę umowną Zamawiającemu w następujących 
przypadkach: 
1) 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 § 3 ust. 1, za każde 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 zależnych od wykonawcy i 
konieczności natychmiastowego skorzystania z pomocy osób trzecich oraz zapłaty na ich 
rzecz należnego w tym zakresie wynagrodzenia, wynagrodzenie to zostanie zapłacone tym 
osobom i potrącone z wynagrodzenia przysługującego w tym zakresie Wykonawcy; 
Zamawiający uzna to za nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę i zastosuję karę 
umowna zgodnie z pkt 1). 
2. Niezależnie od kary umownej, o której mowa w ust. 1, Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość 
zastrzeżonej 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 należnego 
Wykonawcy wynagrodzenia. 

 
§6 

Cesja praw i obowiązków, rozwiązanie umowy 
1. Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może dokonywać przelewu 

wierzytelności wynikających z realizacji umowy na rzecz osób trzecich, ani też powierzyć 
wykonania umowy osobie trzeciej. 

2. Strony mogą rozwiązać niniejszą umowę na zasadzie porozumienia w każdym czasie.  



3. Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w 
przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy.  

4. W przypadku o którym mowa w § 6 ust. 3 Zamawiający ma prawo do świadczeń 
odszkodowawczych na zasadach ogólnych oraz kar i roszczeń przewidzianych w 
niniejszej umowie.  

 
§7 

Informacje poufne 
1. Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania Umowy oraz po jej wygaśnięciu 

lub rozwiązaniu, do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji dotyczących 
Zamawiającego, obejmujących: 

1) dane osobowe – chronione na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922); 

2) informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - chronione na podstawie ustawy z 
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 
419 ze zm.); 

3) informacje, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie lub stan bezpieczeństwa 
Zamawiającego. 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, zwane są dalej „Informacjami Poufnymi”. 
3. Informacje Poufne mogą być udostępnione wyłącznie osobom dającym rękojmię 

zachowania tajemnicy i tylko w zakresie niezbędnym dla należytego wykonania 
przedmiotu Umowy.  

4. Ujawnianie Informacji Poufnych, niezależnie od sposobu ich ujawnienia, w wypadku gdy 
ma zostać dokonane w celu innym niż należyte wykonanie Umowy, jest dopuszczalne 
tylko za uprzednim zezwoleniem drugiej Strony, wyrażonym w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności, przy czym w razie wątpliwości należy skonsultować zamiar 
ujawnienia Informacji Poufnej z przedstawicielem drugiej Strony.  

5. W przypadku, gdy Strona została zobowiązana do ujawnienia Informacji Poufnych w 
całości lub w części uprawnionemu organowi, w granicach obowiązującego prawa, 
Strona ta zobowiązana jest jedynie uprzedzić  drugą Stronę o nałożonym na nią 
obowiązku. 

6. W razie powzięcia przez Stronę wiedzy o nieuprawnionym ujawnieniu Informacji 
Poufnych zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie drugą Stronę w celu 
umożliwienia jej podjęcia stosowanych środków zapobiegawczych.  

7. Strona ma obowiązek zapewnić ochronę Informacji Poufnych według najwyższych 
przewidzianych prawem standardów, w tym zapewnić ochronę systemów i sieci 
teleinformatycznych, w których są przetwarzane, przechowywane lub przekazywane 
Informacje Poufne drugiej Strony, a także kontrolować ochronę Informacji Poufnych oraz 
przestrzegać przepisów o ochronie poufności informacji. 

 
§ 8 

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 współdziałać 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 
leży w interesie publicznych, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W takim przypadku. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 
5. Osobą wyznaczoną do uzgodnień, koordynacji realizacji zamówienia ze strony 



Zamawiającego jest: …………….. 
6. Osobą wyznaczoną do uzgodnień i koordynacji związanych z realizacją przedmiotu 
umowy ze strony Wykonawcy jest 
7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze stron. 
 
Załączniki do umowy: 

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

 
 
 
 


