
Załącznik Nr 3 do ZP.271.2.25.2018 

wzór umowy 
 

UMOWA  ZP.272.2.25.2018 

 
zawarta w Gostyninie w dniu ............................... 2018 r. pomiędzy Gminą Miasta Gostynina z 

siedzibą w Gostyninie, Rynek 26, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:  

Burmistrza Miasta Gostynina – Pawła Witolda Kalinowskiego 

kontrasygnowana przez Skarbnika Miasta – Bożenę Sokołowską 

a  
 

............................................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................................. 
 

zwanym dalej Wykonawcą 

 

§ 1 

Przedmiot umowy oraz terminy 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się na warunkach określonych w umowie zorganizować w 

ramach Kina Letniego, ogółem cztery seanse filmowe na terenie wyznaczonym przez 

Zamawiającego tj. na Rynku Gostynina (plac przed Ratuszem). 

2. Projekcja czterech filmów w ramach kina plenerowego organizowanego przez 

Zamawiającego odbędzie się w okresie wakacyjnym -  2 seanse w lipcu 2018 (piątki) i 2 

seanse w sierpniu 2018 (piątki) w godzinach 21.00 – 23.30. 

 

§ 2 

Obowiązki  Zamawiającego i Wykonawcy 
 

1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zapewni:  

a) ekran o wymiarach konstrukcji 6 m x 10 m; 

b) projektor  dostosowany do wyświetlania filmów na kinach plenerowych; 

c) nagłośnienie dostosowane do terenu; 

d) leżaki dla widowni w ilości min 100 szt; 

e) pełną obsługę seansów wraz z przygotowaniem placu – tj. m.in. transport, montaż, 

demontaż oraz obsługa techniczna wszelkich urządzeń, instalacji i sprzętu 

niezbędnego do przeprowadzenia całości imprezy. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada pozwolenia/ licencje na rozpowszechnianie i 

publiczne odtwarzanie filmów oraz ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenie 

praw autorskich innych podmiotów. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Umowy jako podmiot świadczący 

profesjonalne usługi tego rodzaju.  

4. Wykonawca proponuje emisję następujących filmów:  

a) …………………………………………………………………….. 

b) …………………………………………………………………….. 



c) …………………………………………………………………….. 

d) …………………………………………………………………….. 

3. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) zapewnienie terenu do projekcji filmów oraz ustawienia widowni; 

b) zapewnie źródła prądu o mocy minimum 3kw w odległości nie większej niż 50 m od 

terenu do projekcji filmów; 

c) pełna gotowość do realizacji niniejszej Umowy w każdym dniu emisji seansu o 

godzinie 20.30; 

d) zapłata wynagrodzenia po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury. 

 

§ 3 

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy o których mowa w §1, Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie w wysokości ………………….. brutto (słownie ………………………..) 

za seans. 

Łącznie za cztery seanse…………………………. brutto (słownie……………………). 

Wykonawca wystawi fakturę po emisji każdego seansu.  

2. Faktura będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie 

14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

3. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT - …………………….. 

4. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT - NIP 971-06-64-961. 

 

§ 4  

Kary umowne 

 

1. Strony umowy zgodnie ustalają, iż Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne 

w następujących przypadkach i wysokościach:  

a) za niewykonanie przez Wykonawcę zadania w całości lub części – w wysokości 

20% łącznego wynagrodzenia brutto. 

b) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia 

brutto. 

2. Jeżeli kara umowna nie będzie rekompensowała szkody poniesionej przez 

Zamawiającego, może on dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych przewidzianych w kodeksie cywilnym.  

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kary umownej z należnego 

wynagrodzenia.  

4. W przypadku złych warunków atmosferycznych uniemożliwiających projekcję  

i oglądanie filmu (silny wiatr, deszcz, wyładowania atmosferyczne) Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość zmiany terminu projekcji filmu za obopólnym 

porozumieniem stron.  

5. Żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna względem drugiej strony w przypadku, gdy do 

wykonania umowy nie dojdzie wskutek okoliczności tzw. siły wyższej, przez którą strony 

rozumieją: klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, wojny, żałobę narodową, nowe akty 

prawne lub decyzje administracyjne uniemożliwiające przeprowadzenie zadania 



§ 5 

Rozwiązanie umowy, odstąpienie od umowy 

 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku:  

a) zwłoki Wykonawcy w rozpoczęciu wykonania zadania; 

b) Wykonawca utracił uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy wynikające z 

przepisów szczególnych; 

c) rozpoczęto likwidację przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

d) Wykonawca podczas realizacji umowy jest zaangażowany w praktyki korupcyjne 

potwierdzone aktem oskarżenia. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o 

okolicznościach uzasadniających odstąpienie. W takim przypadku Wykonawca może 

żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 
3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej.  

 

§ 6 

Wskazanie osób do kontaktów 
 

1. Do bieżących kontaktów w trakcie realizacji przedmiotu umowy: 

– ze strony Zamawiającego upoważniona jest – Magdalena Świderska i Teresa Kiereś, tel. 

24 236 07 36 

– ze strony Wykonawcy upoważniona/y jest – …………...……., tel. ……...……………, 

2. Zmiana danych osób lub danych wskazanych w ust. 1 wymaga każdorazowego, pisemnego 

zawiadomienia drugiej strony umowy. Zmiana ta nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga 

sporządzenia do niej aneksu.  

§ 7 

Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową nie mają zastosowanie przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych – na podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy, mają zaś zastosowanie 

przepisy Kodeksu cywilnego i innych aktów prawnych aktualnie obowiązujących, 

dotyczących przedmiotu umowy. 

2. Spory wynikające z treści niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

3. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie 

pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności. 

 

§ 8 
 

Umowa została sporządzona w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

Zamawiający                                                                                         Wykonawca 

 


