UMOWA
zawarta dnia …......... r. w Polkowicach pomiędzy:
Polkowickim Centrum Animacji, z siedzibą w Polkowicach przy ul. Skalników 4, NIP: 692-000-10-47,
reprezentowanym przez:
Dyrektora PCA – Andrzeja Wierdaka,
przy kontrasygnacie Głównego Księgowego – Marty
Moskaluk, zwanym dalej Zamawiającym,
a
Firmą.....................z siedzibą w.................................., NIP: ….................., reprezentowaną przez:
….....................................................................
zwaną dalej Wykonawcą, o następującej treści:
§l
Przedmiotem umowy jest wykonanie, zgodnie ze złożoną ofertą i obowiązującymi przepisami prawa,
8 minutowego pokazu sztucznych ogni w noc sylwestrową 2017/2018 w Polkowicach, w dniu
01 stycznia 2018 r. w godz. od 0.15 do 0.23.
§2
2. Wykonawca, w ramach niniejszej umowy, zobowiązuje się do wykonania dzieła, polegającego na
przeprowadzeniu pokazu ogni sztucznych.
3. Odpalenie sztucznych ogni odbędzie się na terenie Polkowickiego Centrum Piknikowego, w miejscu
wskazanym przez Wykonawcę.
4. Termin realizacji dzieła ustala się na dzień 01 stycznia 2018 r. w godz. od 0.15 do 0.23.
5. Wykonawca oświadcza, że:
a) posiada wszelkie przewidziane przepisami prawa koncesje i zezwolenia na prowadzenie
działalności stanowiącej przedmiot niniejszej umowy,
b) posiada umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody powstałe
podczas pokazu oraz przedłoży ją do wglądu Zamawiającemu,
c) posiada możliwości techniczno – organizacyjne (wyposażenie oraz obsadę pracowników), by
zrealizować przedmiotowy pokaz,
d) znane mu są warunki panujące w miejscu realizacji pokazu, gwarantuje jego bezpieczny, dla
widzów i obiektów przebieg oraz ponosi pełną odpowiedzialność materialną za ewentualne szkody
powstałe z jego winy podczas pokazu.
5. Wykonawca zobowiązuje się do:
a) przestrzegania zasad BHP i przepisów obowiązujących podczas realizacji pokazów sztucznych
ogni,
b) znajomości i stosowania podczas wykonywania przedmiotu umowy wszystkich niezbędnych
środków ostrożności przewidzianych prawem,
c) realizacji pokazu na wysokim poziomie artystycznym z wykorzystaniem materiałów
pirotechnicznych najwyższej jakości, zgodnie ze złożoną ofertą z dnia …...............r. oraz
z protokołem negocjacji z dnia …................. roku,
d) wyznaczenia kierownika odpowiedzialnego za bezpieczeństwo i prawidłowy przebieg pokazu oraz
pisemnego poinformowania o tym Zamawiającego,
e) zabezpieczenia środkami ostrzegawczymi i p. poż. terenu pokazu sztucznych ogni,
f) uporządkowania terenu po zakończeniu pokazu, a w szczególności wyzbieranie pozostawionych na
miejscu pokazu niewypałów.

§3
1. Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia właściwej terytorialnie jednostki Straży
Pożarnej, Policji i Straży Miejskiej o organizacji pokazu będącego przedmiotem niniejszej umowy.
2. W ramach niniejszej umowy Zamawiający zapewni obecność:
a) wozu zabezpieczenia przeciwpożarowego z obsadą,

b) ambulansu plus 4 ratowników medycznych podczas pokazu,
c) profesjonalnych służb porządkowych do pilnowania terenu z pirotechniką, 2 pracowników ochrony
od godz. ….. w dniu 31.12.2017 r. do godz. 02.00 dnia następnego,
d) profesjonalnych służb porządkowych podczas realizacji pokazu.
3. Zamawiający oświadcza, że osobą odpowiedzialną za kontakty z kierownikiem strzelania jest Pan
Tomasz Pieniacki /tel. 767468816, 512040821/.
§4
Za należyte, zgodne z treścią § 2 umowy, wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązany jest
do zapłacenia Wykonawcy wynagrodzenia w wysokości …...........,- zł (słownie:
….............................) brutto.
§5
Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 niniejszej umowy, zostanie uregulowane przelewem na konto
Wykonawcy Nr …......................................., po stwierdzeniu prawidłowego wykonania przedmiotu
umowy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT.
§6
Zamawiający może wstrzymać się z wypłatą wynagrodzenia, jeżeli w terminie płatności zgłosi
zastrzeżenia, co do prawidłowości wykonania przedmiotu umowy.
§7
Wykonawca nie ma prawa powierzyć wykonania przedmiotu umowy innej osobie bądź firmie, bez
pisemnej zgody Zamawiającego.
§8
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, zapłaci on Wykonawcy karę umowną w
wysokości 100 % wynagrodzenia określonego w § 4 niniejszej umowy.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w
wysokości 100 % wynagrodzenia określonego w § 4 niniejszej umowy oraz pokryje różnicę pomiędzy
wynagrodzeniem za przedmiot umowy, a wszystkimi kosztami związanymi z wynajmem innego
wykonawcy w celu realizacji pokazu na tym samym poziomie.
4. W przypadku zerwania umowy przez Wykonawcę i braku możliwości wynajęcia przez Zamawiającego
innej firmy do realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w
wysokości 100 % wynagrodzenia, określonego w § 4 niniejszej umowy oraz kwotę pokrywającą
wszystkie wydatki związane z pokryciem kosztów usług i kar, które Zamawiający zobowiązany
będzie zapłacić firmą zaangażowanym przy realizacji przedmiotowego pokazu.
5. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania
uzupełniającego.
§9
1. W przypadku naruszania przez Wykonawcę postanowień § 2 niniejszej umowy, a w szczególności
naruszenia zasad bezpieczeństwa, Zamawiający może wstrzymać realizację pokazu oraz odstąpić od
wypłaty wynagrodzenia określonego w § 4 niniejszej umowy. Ponadto ma prawo do naliczenia kary
umownej w wysokości 100 % wynagrodzenia określonego w § 4 niniejszej umowy.
2. W przypadku naruszania przez Zamawiającego postanowień § 3 niniejszej umowy, a w szczególności
braku zabezpieczenia pokazu, Wykonawca może wstrzymać jego realizację z zachowaniem prawa do
pełnego wynagrodzenia.
3.Zamawiający ma prawo do naliczenia kar w przypadku:
a) opóźnienia pokazu – do 30 % wynagrodzenia umownego, opóźnienie pokazu powyżej 10 min. jest
jednoznaczne z odstąpieniem od realizacji umowy z winy Wykonawcy, ze skutkiem określonym
w § 8 pkt. 2,
b) skrócenia pokazu – proporcjonalnie do czasu jego trwania,

c) wykonanie pokazu niezgodnie z ofertą z dnia …............. r. (mniejsza ilość wystrzelonych ładunków)
– do 50 % wynagrodzenia umownego.
§ 10
Żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna względem drugiej strony w przypadku gdy do niewykonania
umowy dojdzie na skutek okoliczności siły wyższej, zdarzeń losowych, decyzji państwowych lub innych
okoliczności niezależnych od woli którejkolwiek ze stron, którym nie można było zapobiec.
Choroba pracownika Wykonawcy, trudne warunki atmosferyczne i drogowe oraz awaria środka
transportu Wykonawcy nie są zdarzeniami losowymi.
§ 11
Strony zobowiązują się do zachowania tajemnicy w stosunku do ustaleń finansowych niniejszej umowy.
§ 12
Wszelkie zmiany niniejszej umowy, dla swej ważności wymagają formy obustronnie podpisanych
aneksów.
§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
§ 14
Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy strony w pierwszym rzędzie rozwiązywać
będą w drodze negocjacji. Gdyby to nie przyniosło rezultatu poddadzą je pod rozstrzygnięcie sądu
powszechnego właściwego dla siedziby powoda.
§ 15
Umowę uważa się za zawartą w momencie podpisania jej przez obie strony.
WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

