Przeprowadzenie rekordu Guinnessa oraz organizacja Pasta Party podczas 2. PZU
Cracovia Półmaratonu Królewskiego
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
zawarta w Krakowie w dniu ......................... roku pomiędzy
Gminą Miejską Kraków, reprezentowaną przez: mgr inŜ. Krzysztofa Kowala – Dyrektora
Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie,
ul. W. Sławka 10, 30-633 Kraków,
posiadającego NIP: 6792988495 i REGON:120776650
zwanego dalej Zamawiającym
a
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
reprezentowanym przez: ..........................................................................,
posiadającym REGON: .................................. i NIP: ..............................,
zwanym dalej Wykonawcą.

W związku z wartością przedmiotu zamówienia nie przekraczającą wyraŜonej
w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z
późn. zm.) do zamówienia objętego niniejszą umową nie stosuje się w/w ustawy.

§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca – zgodnie z ofertą sporządzoną na podstawie
materiałów otrzymanych od Zamawiającego i wynikiem rokowań przeprowadzonych
w dniu .................. roku zobowiązuje się do wykonania zadania p.n.:
„Przeprowadzenie rekordu Guinnessa oraz organizacja Pasta Party podczas 2. PZU
Cracovia Półmaratonu Królewskiego”.
2. Zakres przedmiotowy umowy został określony w zakresie rzeczowym zadania,
stanowiącym załącznik nr …. do niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązany jest do
wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zakresem rzeczowym zadania,
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i przy dołoŜeniu naleŜytej staranności.
3. Wykonawca w pełni odpowiada za jakość i terminowość wykonania zadania.
§2
Strony ustalają, Ŝe przedmiot umowy będzie wykonywany w dniu 24 października 2015 r. w
godzinach wskazanych w zakresie rzeczowym.
§3
1. Wykonawca za wykonanie pełnego zakresu usług zgodnie z zakresem rzeczowym
zadania, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy otrzyma wynagrodzenie
ryczałtowe w kwocie ................................... złotych brutto (słownie złotych:
.......................).
2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie po doręczeniu
Zamawiającemu przez Wykonawcę faktury wystawionej po pisemnym stwierdzeniu
wykonania umowy. NaleŜność za wykonane prace zostanie przekazana na konto
Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia wpływu faktury do Zamawiającego.
3. Zamawiający oświadcza, Ŝe jest płatnikiem podatku VAT.
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4. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury VAT,
Zamawiający odmówi jej przyjęcia.
5. Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmianę wierzyciela na osobę trzecią w zakresie
wypełnienia warunków umownych, za wyjątkiem cesji wierzytelności na rzecz banku,
w którym Wykonawca zaciągnie kredyt. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna
zostać poprzedzona pisemną zgodą Zamawiającego.

§4
1. Strony oświadczają, Ŝe zapłacą kary umowne:
1) Zamawiający w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności – 10% wynagrodzenia umownego, o
którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
2) Wykonawca:
a) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy –
10% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy,
b) w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy – 5 % wynagrodzenia
umownego, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za kaŜdą godzinę
zwłoki.
c) za kaŜdy stwierdzony przez Zamawiającego w formie protokołu lub notatki
słuŜbowej przypadek nienaleŜytego wykonania przedmiotu umowy – 2 %
wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. Wykonawca wyraŜa zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z naleŜności za
wykonane prace.
§5
1. Wykonawca ustanawia ..................................... jako swojego reprezentanta we
wszelkich sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy.
2. Koordynatorem Zamawiającego w zakresie objętym umową jest: ..................................

1.
2.
1)
2)
3.
4.

§6
Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w przypadkach wskazanych w przepisach
prawa, w szczególności w przepisach kodeksu cywilnego (odstąpienie ustawowe).
Zamawiający moŜe nadto w terminie od daty podpisania niniejszej umowy do dnia
określonego w § 2 (termin końcowy) , odstąpić od umowy w przypadku:
złoŜenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy, albo
wydania nakazu zajęcia jego majątku.
raŜącego naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z postanowień niniejszej
umowy.
Wykonawca zabezpieczy teren prac i zapewni na własny koszt warunki
bezpieczeństwa oraz organizację zaplecza prac.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom
trzecim w związku z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy.

§7
1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.
2. Spory wynikłe w trakcie wykonywania umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
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3. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
4. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach:
- 3 egzemplarze dla Zamawiającego,
- 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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