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         Załącznik nr 4 do siwz 

 

UMOWA 

 

zawarta w dniu            2007 roku w Szczecinie pomiędzy: 

 

Gminą Miastem Szczecin z siedzibą przy Placu Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin,            

NIP 851-030-94-10, 

reprezentowaną przez : 

1. Tomasza Jarmolińskiego – Zastępcę Prezydenta Miasta Szczecin 

zwaną w dalszej części umowy Miastem, 

a   ............................................................... 

zwanym w dalszej części Organizatorem 

 

 
Preambuła: 

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przetargu nieograniczonego na usługi na 

podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 

z 2006 r. nr 164, poz. 1163 ze zmianami) oraz na podstawie zarządzenia nr 330/07 Prezydenta 

Miasta Szczecina z dnia 15.06.2007 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i 

jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy prawo zamówień publicznych 

oraz Regulaminu Pracy Komisji przetargowej Urzędu Miasta.   

 

§ 1 

 

1. ........................ oświadcza, że zorganizuje cykl imprez artystycznych o charakterze 

masowym w okresie od 14 lipca do 31 sierpnia 2007 r. w Teatrze Letnim w Szczecinie.    

2. .......................... oświadcza, że wszelkie urządzenia, które będą stosowane w czasie ww. 

imprez są sprawne i nie zagrażają zdrowiu uczestników. 

3. ........................... ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe po 

stronie Miasta lub osób trzecich w związku z realizacją zadania. 

 

§ 2 

 

1. Miasto powierza ..... zorganizowanie cyklu imprez artystycznych o charakterze masowym 

w terminie od 14 lipca do 31 sierpnia 2007 r. w Teatrze Letnim oraz realizację 

następujących zadań podczas imprezy określonej w   § 1 ust. 1: 

a) organizacja infrastruktury sceny, w szczególności oświetlenia i nagłośnienia; 

b) zorganizowanie 2 wydarzeń artystycznych o charakterze masowym w lipcu 2007 r.; 

c) zorganizowanie 3 wydarzeń artystycznych o charakterze masowym w sierpniu 2007 r. 

 

 

§ 3 

 

1. Z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej umowy, określonego w § 2, Miasto zapłaci na 

rzecz Organizatora  wynagrodzenie w wysokości ogółem  ............ zł brutto (słownie:  

.......... brutto), płatne w dwóch równych ratach: I rata do dnia 30 lipca 2007 r., II rata 

w terminie do 14 od dnia zakończenia ostatniej imprezy; wynagrodzenie płatne będzie na 

podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT  na rachunek bankowy wskazany przez 

Organizatora: ..........................................................................................................................   
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3.  Podstawą wypłaty wynagrodzenia są prawidłowo wystawione przez Organizatora rachunki 

4. Za datę płatności strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Organizatora. 

5. W przypadku zwłoki Współorganizatora w płatności wynagrodzenia Organizator jest 

uprawniony do żądania od Współorganizatora zapłaty odsetek ustawowych.  

 

§ 5 

 

1. Miasto uprawnione jest do podjęcia czynności kontrolnych, zmierzających do weryfikacji 

prawidłowości wykonania niniejszej umowy, w miejscu zlokalizowania imprezy o której 

mowa w §1. 

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wskazujących na niewykonanie 

lub nienależyte wykonanie niniejszej umowy, Organizator  zapłaci Miastu karę umowną 

w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 

      Organizator jest zobowiązany do złożenia sprawozdania z realizacji umowy, 

zawierającego rozliczenie finansowe całego cyklu imprez oraz informację na temat 

przeprowadzonych działań promocyjnych, ilości osób, które wzięły udział w całym cyklu 

imprez, a także kopie recenzji i opinii prasowych –  w  terminie  do  dnia 10 września 

2007 r. 

 

§ 6 

 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy  wymagają formy pisemnej, zaakceptowanej przez obie 

strony, pod rygorem nieważności. 

 

§ 7 

 

1. Strony będą dążyły do rozwiązania wszelkich sporów za porozumieniem a w przypadku 

braku konsensusu, spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Gminy 

Miasto Szczecin. 

2. W zakresie nie uregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

§ 8 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

 

 

 

 

Gmina Miasto Szczecin  .............................. 

 


