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     Wzór umowy    Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

Umowa nr  ………………. 

z dnia ………………….  

na usługi pt.: Opracowywanie dokumentacji i obsługa riggingu podczas imprez odbywających 

  się w TAURON Arena Kraków  

 

zawarta w Krakowie pomiędzy  

 

     Agencją Rozwoju Miasta Spółką Akcyjną, z siedzibą: ul. Lema 7, 31-571 Kraków, wpisaną do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS: 0000146404, nr statystyczny REGON: 351143147, nr NIP: 676-170-38-53, kapitał 

zakładowy (kapitał wpłacony) 137 844 700 zł, reprezentowaną przez:  

………………………………………………………………………………………………. 

zwaną w treści umowy „Zamawiającym”. 

 

a 

…………………………………………………………………………………………………….. 

zwaną dalej „Wykonawcą” 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

Przedmiotem niniejszej umowy, zwanej dalej Umową, jest wykonywanie przez Wykonawcę, 

w związku z organizowanymi w okresie Umowy w Hali Widowiskowo-Sportowej TAURON 

Arena Kraków przy ul. Lema 7 w Krakowie, zwanej dalej Halą, wszelkimi imprezami, zwanych 

dalej Imprezami, usług polegających na: 

1. Opracowaniu dokumentacji technicznej z kalkulacją obciążeń przypadających na stałe punkty 

riggingowe w konstrukcji Hali do akceptacji Zamawiającego  na każdą wymaganą Imprezę. 

2. Przygotowanie rysunku preriggingu na każdą wymaganą Imprezę. 

3. Przygotowanie krat preriggingowych zgodnie z projektem dla potrzeb produkcji na każdą 

wymaganą Imprezę wraz z monitoringiem konstrukcji oraz demontażem zaraz po zakończeniu 

Imprezy zgodnie z ustalonym planem. 

Obsługa zainstalowanego systemu wciągarek na każdą wymaganą Imprezę w zakresie niezbędnym 

dla poszczególnej Imprezy,  

z uwzględnieniem jej charakteru oraz potrzeb Zamawiającego i zgodnie z przekazanymi przez 

Zamawiającego instrukcjami oraz w czasie przez niego wskazanym,  

 

zwanych dalej łącznie Usługami.  
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§ 2 

Termin wykonania Umowy 

 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 

2016 r. z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3 poniżej. 

2. Umowa wygasa przed upływem terminu, na jaki została zawarta, w razie wyczerpania się  

wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 2  Umowy. 

3. Umowa może ulec wydłużeniu poza okres, o którym mowa w ust. 1 , w razie  

niewyczerpania w okresie do dnia 31.12.2016r. wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 2 

Umowy, a także zawarcia stosownego aneksu do Umowy. 

4. Wykonywanie Umowy uzależnione jest od aktualnych potrzeb Zamawiającego, związanych 

z realizacją Imprez w Hali,  

5. Liczba osób świadczących ze strony Wykonawcy Usługi nie może być mniejsza niż 5 osób. 

6. W razie konieczności zaangażowania przez Wykonawcę do realizacji Usług większej ilości 

osób niż określona w § 2 ust. 5 Umowy, Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym 

Zamawiającego w celu uzyskania jego pisemnej zgody. Powyższa zgoda może również 

zostać potwierdzona przez Zamawiającego drogą elektroniczną.  

 

                                                                              § 3 

Wynagrodzenie 

 

1. Za wykonanie Usług, koniecznych dla danej Imprezy Strony ustalają wynagrodzenie 

ryczałtowe Wykonawcy od pojedynczej Imprezy na kwotę ………………..zł netto 

(słownie: ……………………..  zł 0/00 groszy), do czego należy doliczyć podatek VAT w 

obowiązującej stawce. 

2. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Usług, koniecznych dla 16 Imprez 

wynosi: …………………zł netto (słownie: ……………………..  zł 0/00 groszy), do czego 

należy doliczyć podatek VAT w obowiązującej stawce. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w  ust. 1 i 2 jest stałe i nie podlega negocjacjom w trakcie 

trwania Umowy, Powyższe wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty, podatki i opłaty 

Wykonawcy związane z realizacją Usług, niezależnie od ilości Imprez o jakich mowa w 

ust. 1, z uwzględnieniem postanowień określonych w § 2 ust 2, 3 Umowy.  

4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu należytego wykonania przez niego Usług w 

odniesieniu do pojedynczej Imprezy płatne będzie w terminie 21 dni od daty doręczenia do 

Zamawiającego wystawionej przez Wykonawcę, prawidłowej  pod względem 

merytorycznym i formalnym, faktury VAT. 

5. Podstawą do wystawienia faktury o której mowa w ust. 4 będzie podpisany po danej 

Imprezie przez przedstawiciela Zamawiającego protokół odbioru Usług zrealizowanych 

przez Wykonawcę w związku z tą Imprezą.  

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie  przez  Zamawiającego przelewem 

na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze o której mowa w ust. 4. 

7. Opóźnienie Zamawiającego w zapłacie którejkolwiek z faktur o jakich mowa w ust. 4 nie 

upoważnia Wykonawcy do zaprzestania, zawieszenia lub opóźnienia świadczenia Usług. 
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§4 

Staranność i poufność Wykonawcy 

 

1. Wykonawca  przy  wykonywaniu  Umowy  zobowiązany jest do zachowania najwyższej 

staranności, uwzględniając profesjonalny charakter prowadzonej przez siebie działalności. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty powstałe w wyniku  uszkodzenia mienia 

Zamawiającego podczas wykonywania Usług. 

2. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w 

związku z realizacja Usług. W szczególności Zamawiający nie odpowiada za jakiekolwiek 

skutki, w tym roszczenia osób trzecich, wynikające z działań bądź zaniechań Wykonawcy 

oraz osób realizujących Usługi w jego imieniu, w tym gdy Wykonawca opóźni się z 

wykonaniem Usług. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zachować w poufności wszelkie informacje prawnie 

chronione, uzyskane w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy, w szczególności 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa prowadzonego przez Zamawiającego w rozumieniu 

Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 

roku, Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), w tym nieujawnione do wiadomości  publicznej   

informacje  techniczne,  technologiczne,  handlowe  lub  organizacyjne przedsiębiorstwa.   

 

§ 5 

Podwykonawcy  

 

1. Przy  wykonywaniu  Umowy  Wykonawca  może posługiwać  się  osobami trzecimi,  za których 

działania i zaniechania Wykonawca odpowiada jak za działania i zaniechania własne. 

2. Wykonawca obowiązany jest przedstawić Zamawiającemu przed wykonaniem Usług 

realizowanych przez podwykonawców polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 

podwykonawców z tytułu prowadzonej przez nich działalności.  

 

§ 6 

Obowiązki  Stron 

 

1. Wykonawca będzie wykonywać Usługi własnym sprzętem i przy użyciu własnych środków. 

2. Wykonawca zobowiązany jest stosować się do przekazanych przez Zamawiającego, w terminie 

7 dni od podpisania Umowy, instrukcji technicznych dotyczących danej konstrukcji 

tymczasowej oraz wszelkiej dokumentacji technicznej  niezbędnej do wykonania Usług.  

3. Wykonawca wskaże osoba odpowiedzialną za właściwy nadzór nad realizowanymi Usługami.  

4. Zamawiający wskaże osobę odpowiedzialną za przekazanie niezbędnych informacji  

technicznych, instrukcji, dokumentacji technicznej właściwej dla danej konstrukcji tymczasowej, 

koniecznych do realizacji Usług. 

 

§ 7 

Ubezpieczenie Wykonawcy 
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1. W czasie trwania Umowy Wykonawca zobowiązany jest posiadać ważne ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej przez niego działalności zawarte z 

zaakceptowanym przez Zamawiającego towarzystwem ubezpieczeniowym, mającym swoją 

siedzibę w Polsce, z uwzględnieniem wymogów o których mowa w ust. 2 i 3 poniżej. 

Wykonawca obowiązany jest przedstawić Zamawiającemu polisę potwierdzającą posiadanie 

przez Wykonawcę powyższego ubezpieczenia najpóźniej do chwili podpisania Umowy. 

2. Zakres ubezpieczenia o którym mowa w ust. 1 obejmuje odpowiedzialność cywilną (deliktową 

lub kontraktową) Wykonawcy za wszelkie szkody wyrządzone przez Wykonawcę w związku z 

realizacja Usług, w tym również za szkody rzeczowe (tj. szkody polegające na uszkodzeniu, 

zniszczeniu, utracie lub zaginięciu rzeczy oraz skutki następcze tych zdarzeń) oraz za szkody 

osobowe (tj. szkody polegające na spowodowaniu śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju 

zdrowia oraz skutki następcze  tych zdarzeń ). 

3. Umowa ubezpieczenie, o której mowa w ust. 1 obowiązywać będzie przez  cały okres trwania 

Umowy i obejmować będzie zakresem swojej odpowiedzialności wszelkie zdarzenia zaistniałe w 

tym okresie, w tym również zdarzenia zaistniałe w okresie o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy i 

ujawnione już po upływie tego okresu. 

4.  Suma ubezpieczenia w umowie ubezpieczenie o której mowa w ust. 1 wynosić będzie w : 

a/  przypadku wszelkich szkód na osobie –nie mniej niż 1.000.000 zł za każde zdarzenie, 

b/  przypadku wszelkich szkód w mieniu – nie mniej niż 1.000.000 zł za każde zdarzenie. 

5. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do zapewnienia aby wszystkie osoby zaangażowane przy 

wykonywaniu prac objętych Usługami  posiadały ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych 

wypadków. 

§ 8 

Zmiany do umowy 

 

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają obustronnej zgody Stron oraz formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w Umowie, w szczególności: 

a/ w przypadku zmian przepisów prawa, które weszły w życie po zawarciu Umowy, w 

szczególności ustawowe zmiany stawek podatku VAT, 

b/ w przypadku wydłużenia terminu wykonywania Usług 

 

§ 9 

Kary umowne 

 

1. W przypadku rozwiązania Umowy z winy Wykonawcy, przed upływem terminu o którym mowa 

§ 2 ust. 1 Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 

10% wartości brutto wynagrodzenia uzyskanego do czasu rozwiązania Umowy przez 

Wykonawcę z tytułu Umowy. 

2. W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Usług dla pojedynczej Imprezy trwającej dłużej 

niż 1 godzina, Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 

0,5% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy, za każdą rozpoczętą 

godzinę. 
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3. W przypadku uszkodzenia mienia Zamawiającego podczas wykonywania prac związanych z 

Usługami Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przywrócenia uszkodzonego mienia 

do stanu pierwotnego na własny koszt. W przeciwnym wypadku Zamawiający dokona tego we 

własnym zakresie a poniesionymi z tego tytułu kosztami obciąży Wykonawcę. 

4. W przypadku zwłoki w wykonaniu Usług w stopniu wpływających na terminowość rozpoczęcia 

poszczególnej Imprezy, Wykonawca zostanie obciążony wszelkimi roszczeniami powstałymi z 

tego tytułu zgłoszonymi przez organizatora Imprezy, podmioty wynajmujące lub korzystające z 

Hali w związku z Imprezą oraz Zamawiającego. Roszczenia o których mowa w niniejszym 

ustępie obejmować będą również   utracone korzyści. 

5. Niezależnie do przewidzianych powyżej kar umownych Zamawiający może dochodzić od 

Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. 

 

§10 

Prawo odstąpienia 

 

1. Zamawiającemu  i  Wykonawcy  przysługuje  prawo  odstąpienia  od  Umowy  w przypadkach 

przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.  

2. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  odstąpienia  od  Umowy  w  całości  lub w części, według 

swego wyboru, w następujących przypadkach i terminach:  

 a) Wykonawca opóźnia się ze  świadczeniem Usług – odstąpienie w terminie 3 dni od dnia 

wystąpienia opóźnienia, 

b) Wykonawca  wykonuje  Usługi w  sposób  wadliwy  albo  sprzeczny  z  Umową,  pomimo 

wezwania Zamawiającego do zmiany sposobu  wykonania Usług i wyznaczenia mu w tym 

celu odpowiedniego, nie krótszego niż 1 dzień terminu – odstąpienie w terminie 7 dni od 

bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu,  

c) wystąpi  istotna  zmiana  okoliczności  powodująca,  że  wykonanie  Umowy  nie  leży  

w interesie  Zamawiającego,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia 

Umowy  –  odstąpienie  w  terminie  14  dni  od  dnia  powzięcia przez Zamawiającego  

wiadomości  o  takich okolicznościach.  

 

§ 11 

Przepisy końcowe 

 

1. W sprawach nie uregulowanych w Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

2. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenieść praw 

wynikających z Umowy na osoby trzecie. 

3. Wszelkie spory wynikające z Umowy rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 

 

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

Za Zamawiającego     Za Wykonawcę 
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