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 zabezpieczenia
medycznego imprezy kulturalnej pod nazwą: „Vivat Teatr Stary Lublin!” organizowanej przez Teatr
Stary w Lublinie zgodnie z Ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
(Dz. u. z 2019 r., poz. poz. 993 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w
sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu
wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. 2019 poz. 595)
2. Wykonawca oświadcza, że spełnia wszelkie wymagane prawem i wymogami technicznymi warunki
umożliwiające profesjonalne wykonywania usług zabezpieczenia medycznego. W szczególności
Wykonawca oświadcza, że jest podmiotem dysponującym wszelkie prawem wymagane aprobaty, wpisy,
innego rodzaju pozwolenia na prowadzenie działalności objętej niniejszą umową oraz, że wymogi te
Wykonawca będzie spełniał przez cały okres trwania umowy.
3. Do wykonywania usługi określonej umową Wykonawca wykorzystywał będzie zespół wyjazdowy bez
lekarza (zespół 2-osobowy), odpowiadający wymaganiom dla zespołu ratownictwa medycznego
podstawowego o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 2 oraz ust 2 i 3 ustawy o Państwowym Ratownictwie
Medycznym (Dz. u. z 2019 r., poz. poz. 993 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z
dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia
i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. 2019 poz. 595)
§2
Wykonawca oświadcza, że do świadczenia usługi zabezpieczenia medycznego imprezy, o której mowa w §1
posiada:
1. stosowne uprawnienia - zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
2. sprzęt, wiedzę techniczną, doświadczenie oraz kadrę pracowników przeszkolonych
i wykwalifikowanych, gwarantujące wykonanie usługi z należytą starannością, zgodne
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i Polskimi Normami przenoszącymi europejskie
normy zharmonizowane.
3. na czas trwania niniejszej umowy zawartą polisę na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
i majątkowej na wypadek powstania szkód i uszczerbków wyrządzonych osobom trzecim oraz
niepożądanych następstw powstałych w ramach świadczonych usług. Wykonawca zobowiązuje się
również, do kontynuowania polisy
o której
mowa
w
zdaniu poprzednim
w przypadku gdyby, okres obowiązywania dotychczasowej umowy – polisy, kończył się w trakcie
trwania niniejszej umowy.
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§3
1. Zamawiający oświadcza, że przekaże Wykonawcy wszelkie informacje potrzebne do zabezpieczenia
medycznego imprezy.
2. Zamawiający oświadcza, że przekaże informację o organizacji wydarzenia i Wykonawcy do
najbliższego Szpitala posiadającego Szpitalny Odział Ratunkowy.
3. Strony zobowiązane są ustalić w terminie do dnia _______ przebieg ciągów komunikacyjnych imprez
w taki sposób, aby dotarcie do poszczególnych uczestników imprezy mogło nastąpić w czasie
gwarantującym udzielenie pomocy medycznej a drogi ewakuacyjne imprezy umożliwią szybki
transport poszkodowanego do karetki pogotowia.
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§4
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).
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.
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.
Faktura/ rachunek będzie płatna przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury VAT/ rachunku.
§5
Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:
1) za zwłokę w wykonaniu usługi w wysokości 100 zł, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki,
2) za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w
wysokości 300 zł wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy.
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.
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.
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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:
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