
Załącznik  2

Umowa
zawarta w dniu …………………… r. w Żurominie pomiędzy:
Żuromińskim Centrum Kultury, Plac Piłsudskiego 27, 09-300 Żuromin reprezentowanym  
przez:
Dyrektora – Janusza Kuklewicza, zwanego dalej „Zamawiającym” 
a
…………………………………………………………………………………..
REGON:………………………………………….NIP:……………………….
reprezentowaną przez: …………………………………………………………
zwaną dalej „Wykonawcą”
w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego.

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wynajem i montaż sceny, wynajem nagłośnienia i oświetlenia 
scenicznego, płotków ochronnych, agregatów prądotwórczych wraz z obsługą techniczną na 
imprezę plenerową, organizowaną w Żurominie  przez Żuromińskie Centrum Kultury w 
Żurominie, obejmującego: scenę, nagłośnienie, oświetlenie, płotki ochronne, agregaty 
prądotwórcze o w dniach  21 – 22 czerwca  2019 r. 

2.Oferta Wykonawcy oraz pisemna akceptacja przez głównych wykonawców imprezy są 
integralnymi  częściami  umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługi ze szczególną starannością i dbałością

o bezpieczeństwo osób.

§2

Wynagrodzenie

Wartość umowy ustala się na …………… zł brutto (słownie : …………………………),

w tym podatek VAT ……………….. zł (słownie:............................................................),

§3

Warunki płatności

1. Zapłata realizowana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 
dni po wykonaniu usługi i odebraniu przez zamawiającego prawidłowo wystawionej Faktury 
VAT.

2. Za dzień zapłaty strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

Termin realizacji

1. Termin realizacji usługi  - 21-22 czerwca 2019 r.



§ 5

Kary umowne

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zobowiązuje

się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30 % wartości  brutto nie 
zrealizowanego zamówienia.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należności z tytułu kary umownej,

o której mowa w ust. 1 z wynagrodzenia Wykonawcy.

3. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych

kodeksu cywilnego.

§ 6

Postanowienia ogólne

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści

   oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy .

2. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień umowy w następujących

sytuacjach:

a)  w przypadku zawieszenia wykonania usług przez Zamawiającego;
4. Wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w następujących  

     przypadkach:
a) zmiana stawki urzędowej podatku VAT,
b) rezygnacji z części usług, jeśli taka rezygnacja będzie niezbędna do prawidłowej realizacji 
przedmiotu umowy – o wartość niewykonanych usług.
5. Inne zmiany:
a) w przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp techniczny lub zmiany   

   obowiązujących przepisów, jeżeli nie prowadzi to do zwiększenia ceny,
b) w zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą Zamawiającego:
- powierzenie podwykonawcom innej części usług niż wskazana w ofercie wykonawcy,
- zmiana podwykonawcy na etapie realizacji usług,
6. W zakresie nie uregulowanym w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu

Cywilnego.

7. Wszelkie spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą

wg prawa polskiego przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

8. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

Zamawiający: Wykonawca:


