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    Wzór umowy                                Załącznik nr 2 do SIWZ 

zawarta w dniu ..............  w Krakowie pomiędzy  

 

Agencją Rozwoju Miasta Spółką Akcyjną, z siedzibą: 31-571 Kraków, ul. Stanisława 

Lema 7, 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 

................................  z siedzibą w ................................ przy  ul.  ................................,  

wpisaną  do rejestru  przedsiębiorców  prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  

................................ Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  

numerem  KRS ................................, o kapitale zakładowym w wysokości 

................................, opłaconym w ................................*  (dotyczy  tylko  spółek  

akcyjnych),  posiadającą  numer  NIP ................................ oraz numer REGON 

___________, reprezentowaną przez:  

................................ - ................................  

................................ - ................................ 

uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji*/uprawnionych do łącznej reprezentacji*  

zgodnie z odpisem aktualnym z rejestru przedsiębiorców KRS, którego kopia stanowi  

Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy,  

zwaną dalej „Wykonawcą”* (dotyczy spółki handlowej)  

 

................................,  prowadzącym indywidualną działalność gospodarczą pod firmą 

................................  adres: ................................ ul. ................................,  na podstawie  

wpisu  do  Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej,  

posiadającym  numer  NIP ................................oraz  numer REGON 

................................,   

zwanym  dalej  „Wykonawcą”*  (dotyczy  osoby  fizycznej  prowadzącej  działalność 

gospodarczą)  
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Konsorcjum w składzie:  

1.  Lider: ................................oraz  

2.  Partner: ................................,  

reprezentowanym przez:  

................................ - ................................ 

................................ - ................................ 

uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji/uprawnionych do łącznej reprezentacji,  

zgodnie z odpisem aktualnym z rejestru przedsiębiorców KRS, którego kopia stanowi 

Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy*,  

zwanym dalej „Wykonawcą” lub „Konsorcjum”* (dotyczy konsorcjum)   

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru Wykonawcy dokonanym w postępowaniu 

przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  zgodnie z przepisami ustawy 

Prawo zamówień publicznych.  

§ 1 

Przedmiot Umowy 

 

 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w obiekcie TAURON Arena Kraków:  

a) usługi polegającej na obsłudze przez hostessy strefy VIP TAURON Areny Kraków 

podczas wydarzeń wskazanych przez Zamawiającego  

b) usługi prania sukienek używanych przez hostessy każdorazowo po obsłużonym 

wydarzeniu. 

c) usługi koordynatora pracy hostess podczas wydarzeń wskazanych przez 

Zamawiającego 

2.  Wymagania względem hostess w zakresie ust. a) : 

1. Wymagania ogólne: minimum 18 lat, miła aparycja, schludny wygląd, ubiór 

– rozmiar S lub M 

2. Doświadczenie w obsłudze eventów o charakterze biznesowym, sportowym, 

konferencjach i koncertach. 

3. Ubiór hostess: podstawowy ubiór tj. sukienki oraz apaszki zapewnia 

Agencja Rozwoju Miasta SA. Hostessy zobowiązane są do zapewnienia na 

własny koszt: czarnych rajstop (40DEN), czarnych, gładkich butów na 

obcasie oraz nieagresywnego makijażu.  

4. Obowiązki hostess: 

- witanie gości wchodzących na poziom B TAURON Areny Kraków (strefa 

VIP) 

- sprawdzanie biletów gościom loży VIP 

- odbiór loży – w razie nieprawidłowości zgłaszanie obsłudze 

- informowanie / kierowanie gości poziomu B do odpowiednich sektorów  

5. Wiedza hostess: 
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- znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym 

- znajomość obiektu – poziom B TAURON Areny Kraków 

- ogólna wiedza o realizowanym wydarzeniu oraz jego harmonogram – 

informacje przekazane przez Agencję Rozwoju Miasta 

 

3. Wymagania względem koordynatora w zakresie ust. c)  : 

1. Wymagania ogólne: minimum 20 lat, miła aparycja, schludny wygląd, smart 

look (elegancki) 

2. Doświadczenie w obsłudze eventów o charakterze biznesowym, sportowym, 

konferencjach i koncertach. 

3. Obowiązki koordynatora: 

3.1 koordynowanie pracy hostess: 

- przygotowanie informacji o wydarzeniu dla hostess 

- odprawa hostess: przekazanie obowiązków, przydział do loży 

- koordynowanie bieżącej pracy hostess w trakcie wydarzenia 

3.2 dbanie o odpowiedni wygląd hostess (strój, makijaż i fryzura)  

3.3 rozliczenie hostess po imprezie (zdanie ubrania, podsumowanie 

wydarzenia) 

4. Wiedza koordynatora: 

- znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym  

- znajomość obiektu – poziom B TAURON Areny Kraków 

- wiedza o realizowanym wydarzeniu oraz jego harmonogram – informacje 

   przekazane przez Agencję Rozwoju Miasta 

 

4. Szczegółowy zakres określa Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia (SIWZ) wraz z 

załącznikami, stanowiąca integralną część umowy.  

§ 2 

Czas trwania umowy 

1.Umowa jest zawarta na czas oznaczony tj.  na okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy z 

zastrzeżeniem postanowień ust. 2 poniżej. 

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

się  wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 2  Umowy. 

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

niewyczerpania w okresie 12 miesięcy od dnia jej zawarcia wynagrodzenia określonego 

w § 4 ust. 2 Umowy, a także zawarcia stosownego aneksu do Umowy. 

 

§ 3 

Odpowiedzialność Wykonawcy  

 1.  Wykonawca  przy  wykonywaniu  niniejszej  umowy  zobowiązany jest do zachowania 

najwyższej staranności, uwzględniając profesjonalny charakter prowadzonej przez siebie 
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działalności. 

2.  Wykonawca jest zobowiązany zapewnić na każde wydarzenie ilość hostess wskazanych 

przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji hostess Wykonawcy 

oddelegowanych do wykonywania usług. Zamawiający ma prawo nie zaakceptować hostessy 

Wykonawcy bez podania przyczyny.  

3.   Zamówienia przez zamawiającego składane będą: pocztą elektroniczną, faksem lub 

pisemnie. 

4.  Wykonawca  zobowiązany jest  zachować  w  poufności  wszelkie  informacje  prawnie 

chronione, uzyskane w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej 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 dane Klientów zamawiającego, osób korzystających ze strefy VIP a także  

informacje  techniczne,  technologiczne,  handlowe  lub  organizacyjne przedsiębiorstwa  

5.  Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego  za wszelkie szkody powstałe wskutek 

niewłaściwego działania lub zaniechania stosownego działania jego pracowników lub osób 

trzecich, którymi Wykonawca posługuje się przy wykonywaniu swoich obowiązków 

 

§ 4 

Wynagrodzenie 

 

1. Zamawiający za usługi objęte niniejszą Umową zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za 

każdą wykonaną usługę w ramach niniejszej umowy za każde wydarzenie w kwocie 

odpowiadającej faktycznej ilości świadczących usługi hostess i przepracowanych przez 

każdą z hostess godzin 

- wartość netto za godzinę pracy hostessy ............... ....... ..... zł 

- wartość brutto za godzinę pracy hostessy ........................ ...zł 

2. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie usług,( 4950 osobogodzin)  

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 wydarzeń 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 pojedynczego wydarzenia 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 brak pisemnych 

zastrzeżeń zgłoszonych przez Zamawiającego w związku z danym wydarzeniem.  

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

nie upoważnia Wykonawcy do zaprzestania, zawieszenia lub opóźnienia świadczenia 

usług. 

 

§ 5  

                                     Ubezpieczenie Wykonawcy 

 

1. W czasie trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenia OC 

działalności swojego przedsiębiorstwa o wartości co najmniej 50 000,00 zł.  

2. Przedmiot ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną a także 

odpowiedzialność za szkody rzeczowe (szkoda polegająca na uszkodzeniu, zniszczeniu, 

utracie lub zaginięciu rzeczy oraz skutki następcze  tych zdarzeń) oraz szkody osobowe 

(polegające na spowodowaniu śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia oraz 

skutki następcze  tych zdarzeń  oraz szkody rzeczowe). 

3. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 winno obejmować cały przedmiot 

ubezpieczenia w okresie od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia okresu jej 

obowiązywania.  

4. Wykonawca zobowiązany jest również do zapewnienia, że wszystkie osoby 

zaangażowane przy wykonywaniu prac objętych umową posiadają ubezpieczenie od 

następstw nieszczęśliwych wypadków. 
 

§ 6 

 

Rozwiązanie Umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy  w trybie natychmiastowym  gdy Wykonawca  

wykonuje  niniejszą umowę  w  sposób  wadliwy  albo  sprzeczny  z  umową,  pomimo 

jednorazowego pisemnego wezwania Zamawiającego do zmiany sposobu  wykonania  

2. Jeżeli wystąpi  istotna  zmiana  okoliczności,  powodująca,  że  wykonanie  niniejszej 

umowy  nie  leży  w interesie  Zamawiającego,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  

chwili  zawarcia umowy  –  odstąpienie  w  terminie  14  dni  od  dnia  powzięcia  wiadomości  

o  tych okolicznościach.  

 

 § 7 

 

Kara umowna 

1. W przypadku braku wskazanej przez Zamawiającego ilości hostess na dane wydarzenie w 

stosunku do ilości wymaganej , Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary 

umownej w wysokości 1.000 zł za każdą brakującą osobę. 

2. W przypadku gdy którakolwiek z hostess Wykonawcy realizujący przedmiot Umowy 

znajduje się pod wpływem środków odurzających, alkoholu itp., Zamawiającemu przysługuje 

prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 1.000 zł za każdą stwierdzoną osobę. 
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3. Niezależnie do przewidzianych powyżej kar umownych Zamawiający może dochodzić 

odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. 

§ 8 

 

Postanowienia końcowe 

1. Przedstawicielami Stron, przy wykonywaniu Umowy, z wyłączeniem uprawnień do jej 

zmian lub modyfikacji jakichkolwiek postanowień Umowy,  są; 

1/ ze strony Zamawiającego:  ...................................tel.............................................................., 

e-mail: ..................................................... 

2/ ze strony Wykonawcy: .......................................tel..............................................................,                  

e- mail: ................................................................. 

2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa. 

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

wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

4. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

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

stron. 

6. Integralną część niniejszej umowy stanowią jej Załączniki. 

 

 

 

Załączniki: 

- Załącznik nr 1 – KRS dotyczący Wykonawcy 

- Załącznik nr 2 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  

- Załącznik nr 3 – Formularz Oferty  Wykonawcy  

- Załącznik nr 4 – Rozliczenie czasu pracy hostess 

 

 

 

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

Za Zamawiającego     Za Wykonawcę 

 

 


