Umowa nr ………..
Znak sprawy:
zawarta w dniu …………………………… pomiędzy:
Gminą Słubice, 69 – 100 Słubice, ul. Akademicka 1, reprezentowaną przez Burmistrza
Słubic Tomasza Ciszewicza, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Słubice – Rafała
Dydaka,
zwaną dalej „Zamawiającym”
a ………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej „ Wykonawcą”.
Umowa zawarta przy zastosowaniu art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonym ( j.t. Dz. U. 2015 poz. 2164
ze zm.)
§ 1. [przedmiot umowy] Przedmiotem umowy jest organizacja dla mieszkańców Gminy
Słubice imprez o charakterze sportowym i sportowo – rekreacyjnym, w tym imprez
otwartych i halowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy.
§ 2. [termin realizacji umowy] Strony ustalają, że wykonawca zrealizuje zadanie,
o którym mowa w §1 pkt. 1 niniejszej umowy w okresie od dnia podpisania umowy do 23
grudnia 2016 r., przy czym ostatnia impreza, wynikająca z załącznika nr 1 do niniejszej
umowy, nie powinna odbyć się później niż 20 grudnia 2016 r.
§ 3. [cena przedmiotu umowy i warunki płatności]
1. Za wykonanie przedmiotu umowy zamawiający zapłaci wykonawcy cenę ustaloną
w przetargu w wysokości: …………………….. zł brutto, w tym należny podatek
VAT (słownie:…………………)
2. Zapłata za przedmiot umowy następować będzie w następujących ratach, tj.:
- I rata w wysokości 50 % ustalonej w przetargu ceny brutto za wykonanie
przedmiotu umowy, z przeznaczeniem na realizację usługi, o której mowa w § 1
pkt. 1 (miesiące luty-lipiec 2016r., określone w załączniku nr 1 do niniejszej
umowy) oraz w § 1 pkt. 2 niniejszej umowy,
- II rata w wysokości 30 % ustalonej w przetargu ceny brutto za wykonanie
przedmiotu umowy, z przeznaczeniem na realizację usługi, o której mowa w § 1
pkt. 1 (miesiące sierpień - październik 2016r., określone w załączniku nr 1 do
niniejszej umowy)
- III rata w wysokości 20 % ustalonej w przetargu ceny brutto za wykonanie
przedmiotu umowy, z przeznaczeniem na realizację usługi, o której mowa w § 1
pkt. 1 (miesiące listopad - grudzień 2016r., określone w załączniku nr 1 do
niniejszej umowy)
3. Płatności za przedmiot umowy następować będą na podstawie faktur
wystawianych przez Wykonawcę na kolejne raty w wysokościach ustalonych w §
3 pkt. 2 w terminach:

- I rata w terminie 30 dni od podpisania niniejszej umowy,
- II rata w terminie do 31 sierpnia 2016 r.,
-III rata w terminie 4 dni po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, tj.
najpóźniej w dniu 27 grudnia 2016r.
4. Zapłata nastąpi przelewem
…………………………….

na

rachunek

bankowy

wykonawcy

nr

§ 4. [podstawowe obowiązki wykonawcy]
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy, opisanej w § 1,
z należytą starannością.
2. Wykonawca bierze odpowiedzialność za prawidłowe, kompetentne i terminowe
wykonanie przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia, zgodnie z umową
i ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne błędy w realizacji
postanowień umowy.
5. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa
w § 1, w pełnym zakresie, w oparciu o wszelkie niezbędne materiały, uzgodnienia
i zaplecze osobowo – techniczne, uzyskane we własnym zakresie.
§ 5. [podstawowe obowiązki zamawiającego]
1. Zamawiający zobowiązuje się do terminowego uregulowania należności, o której
mowa w § 3, przy zachowaniu przez Wykonawcę prawidłowej realizacji niniejszej
umowy.
2. Strony przewidują możliwość zmiany umowy w zakresie terminu imprez,
o których mowa w § 1 pkt. 1, na wniosek wykonawcy z powodu obiektywnych
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w tym warunków atmosferycznych,
braku możliwości zapewnienia zaplecza technicznego, sceny, miejsca realizacji
imprezy lub z ważnych przyczyn leżących po stronie zamawiającego, przy
zastrzeżeniu, że w ciągu poszczególnych miesięcy można zmienić termin nie
więcej niż dwóch imprez, przewidzianych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
3. Zmiana terminu imprez, o których mowa w § 5 ust. 2 niniejszej umowy, wymaga
zmiany umowy w zakresie załącznika nr 1.
§ 6. [kary umowne]
1. Strony ustalają, że podstawową formą odszkodowania są kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci
przypadkach:

zamawiającemu

kary

umowne

w

następujących

- za przekroczenie realizacji imprez określonych w § 1 pkt.1, w terminach
określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, z wyłączeniem sytuacji,
o której mowa w § 5 pkt. 2 niniejszej umowy w wysokości 5% ceny brutto za
wykonanie przedmiotu umowy za każde zdarzenie,

- za niezrealizowanie 100% ilości imprez, wynikających z załącznika nr 1 do
niniejszej umowy w wysokości 10% ceny brutto za wykonanie przedmiotu umowy
od każdej niezrealizowanej imprezy,
- za niezrealizowanie imprez zgodnie z wytycznymi wynikającymi z niniejszej
umowy i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w wysokości 5% ceny
brutto za wykonanie przedmiotu umowy,
- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w trakcie jej
realizacji, bez względu na termin rezygnacji, w wysokości 50% ceny brutto za
wykonanie przedmiotu umowy.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu należne kary umowne na podstawie
wystawionego przez Zamawiającego wezwania do zapłaty, w terminie 14 dni od
otrzymania wezwania.
4. Strony ustalają, że Zamawiający jest uprawniony do potrącenia należności z tytułu kar
umownych z II i III raty wypłacanej ceny, o których mowa w § 3 pkt. 2 niniejszej umowy.
5. Strony ustalają, że niezależnie od postanowień zawartych w § 6 pkt. 2 niniejszej
umowy, będą dochodziły odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary
umownej, w przypadku poniesienia szkody większej niż ustalona kara umowna.
§ 7. [odstąpienie lub rozwiązanie umowy]
1. Zaniechanie i nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1
niniejszej umowy upoważnia Zamawiającego do rozwiązania umowy z Wykonawcą
w trybie natychmiastowym.
2. W przypadku rozwiązania umowy w trybie, o którym mowa w § 7 pkt. 1, Zamawiający
może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych, o których mowa w § 6 niniejszej
umowy oraz zwrotu odpowiedniej części lub całości wynagrodzenia.
3. Wykonawca może z ważnych przyczyn rozwiązać niniejszą umowę przy zachowaniu
co najmniej trzy miesięcznego okresu wypowiedzenia, w szczególności w sytuacji
utraty możliwości realizacji przedmiotu umowy, pod warunkiem zapłaty kar
umownych, o których mowa w § 6 niniejszej umowy.
4. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub części z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy w terminie 30 dni od daty zaistnienia którejkolwiek z niżej
wymienionych przesłanek, nie później niż do dnia upływu okresu rękojmi:
1) zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub Wykonawca
przedłożył Zamawiającemu zgłoszenie swej upadłości,
2) Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji
przeprowadzonej w celu przekształcenia,
3) został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub Wykonawca ogłosił
zrzeczenie się swojego majątku na rzecz wierzycieli,
4) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości nienadających się do usunięcia,
5) w przypadku naruszenia warunków niniejszej Umowy, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu do zaniechania przez Wykonawcę naruszeń,
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni,
6) w przypadku co najmniej dwukrotnego opóźnienia w realizacji któregokolwiek
z obowiązków wskazanych w § 3 ust. 3 umowy.
5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem

nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
6. Odstąpienie nie narusza prawa do naliczenia kar umownych.
§8
1. W przypadku zamiaru powierzenia części zamówienia Podwykonawcy, Wykonawca
przed zawarciem Umowy z podwykonawcą musi uprzednio uzyskać pisemną zgodę
Zamawiającego na powierzenie wykonania części Umowy temu Podwykonawcy.
Podstawą do uzyskania takiej zgody będzie przedłożenie przez Wykonawcę
Zamawiającemu projektu Umowy z Podwykonawcą regulującej warunki wykonania
powierzanej części Umowy.
2. Wykonawca gwarantuje, że Podwykonawca posiada potencjał techniczno –
ekonomiczny w takim zakresie, aby wykonać należycie świadczenie wynikające z
niniejszej Umowy.
3. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o swojej decyzji pisemnie lub faksem w
terminie 14 dni od otrzymania projektu Umowy z Podwykonawcą, z podaniem
powodów w przypadku odmowy udzielenia zgody.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania swoich
podwykonawców, tak jak gdyby były to działania, uchybienia lub zaniedbania
samego Wykonawcy. Odpowiedzialność Wykonawcy i Podwykonawcy wobec
Zamawiającego jest solidarna.
5. Zgoda Zamawiającego na wykonanie jakiejkolwiek części Umowy przez
Podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowiązań
wynikających z niniejszej Umowy.
6. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z fakturą za wykonanie przedmiotu
umowy dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom, tj. np. pisemnego potwierdzenia przez Podwykonawcę, którego
wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury, o dokonaniu zapłaty na
rzecz tego Podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie prac i kwot,
które były należne Podwykonawcy z tej faktury.
7. W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający
zatrzyma z należności Wykonawcy, kwotę w wysokości równej należności
Podwykonawcy, do czasu otrzymania potwierdzenia. W takiej sytuacji Wykonawcy
nie należą się odsetki ustawowe za opóźnienie, albowiem jego roszczenie o zapłatę
do czasu przedłożenia przez Podwykonawcę pisemnego potwierdzenia, o którym
mowa w ust. 6 nie rozpoczyna biegu.
8. Nie zastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z zapisów ust. 6, 7
upoważnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu
wyegzekwowania od Wykonawcy i Podwykonawców ustaleń niniejszej umowy, w tym
złożenia kwoty spornej do depozytu sądowego, aż do odstąpienia od umowy
z Wykonawcą z winy Wykonawcy włącznie.
* Paragraf niniejszy będzie miał zastosowanie w przypadku realizacji części umowy lub
umowy przez Podwykonawcę.
§ 9. [rozwiązywanie sporów]

1.

2.

Wykonawca i zamawiający oświadczają, że dołożą wszelkich starań, aby wszelkie
spory, które mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, były rozwiązywane
polubownie poprzez bezpośrednie negocjacje.
Wszelkie spory między stronami, które mogą wyniknąć podczas realizacji niniejszej
umowy, a które nie zostaną rozwiązane polubownie, w myśl zapisu § 8 pkt. 1, będą
rozstrzygane przez sąd wg właściwości miejscowej Zamawiającego.

§ 10. [postanowienia końcowe]
1. Umowa wiąże strony z dniem jej podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę.
2. Za realizację niniejszej umowy ze strony Zamawiającego odpowiedzialne jest
Biuro Spraw Społecznych.
3. Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności
i mogą dotyczyć sytuacji, o której mowa w § 5 pkt. 2 niniejszej umowy.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla
każdej ze stron.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ( załącznik nr 1)
Lp.

Nazwa imprezy

Termin /
Miejsce

2.
3.

4.

5.

Mistrzostwa dwumiasta w
hokeju na lodzie
Turniej Piłki Siatkowej z okazji
„Dnia Kobiet”
Otwarty Turniej piłki siatkowej
VI. Memoriał im. Zdzisława
Skręty
Sztafetowe Biegi Przełajoweeliminacje gminne do Igrzysk
Młodzieży Szkolnej
Turniej piłki nożnej dla dzieci i
młodzieży szkolnej

7.
8.
9.

10.
11.

Marzec 2016r.
Słubice

-zapewnienie zaplecza technicznego do
realizacji wydarzeń, w tym nagłośnienia,
oświetlenia
(w
razie
potrzeby),
rozkładanej sceny (w razie potrzeby),
podium do wręczenia nagród, namiotu
sędziowskiego, namiotu lub pomieszczeń
dla sztabu organizacyjnego, sprzętu
elektronicznego do pomiaru czasu,
sprzętu ruchomego do obsługi zawodów i
wszelkich innych narzędzi/przedmiotów
niezbędnych
do
przeprowadzenia
wydarzeń,

Marzec 2016 r.
Słubice

Dwuturowe Mistrzostwa
Spławikowe w wędkarstwie
spławikowym
Słubicka Liga Siódemek w
piłce nożnej – runda wiosenna
Otwarty Turniej Golfa
„Akademia Golfa“
Otwarty Turniej Tenisa
Stołowego

Kwiecień 2016r.
Słubice

Turniej Piłki Nożnej dla dzieci i
młodzieży
Turniej Piłki Ręcznej z o
Puchar Burmistrza

Kwiecień 2016r.
Słubice
Kwiecień 2016r.
Słubice

„Majówka na sportowo”

się

-przedstawienie
scenariusza
poszczególnych imprez cyklu co najmniej
na 5 dni przed każdą imprezą cyklu do
zamawiającego drogą elektroniczną (do
biura
BS)
(zamawiający zastrzega
możliwość zmian w scenariuszu),

Kwiecień 2016r.
Słubice
Kwiecień 2016r.
Słubice
Kwiecień 2016r.
Słubice

MAJ 2016
12.

składa

Marzec 2016r.
Słubice
Marzec 2016r.
Słubice
Marzec 2016r.
Słubice

KWIECIEŃ 2016
6.

Na organizację imprez
przede wszystkim:

-przygotowanie
pisemnej
informacji
o rozpoczęciu realizacji cyklu wydarzeń,

MARZEC 2016
1.

kwota

1-3.05.2016r.
Słubice

-zapewnienie
niezbędnych
obiektów
sportowych do realizacji wydarzeń
(boiska, pole golfowe, basen, sala
sportowa, boisko do siatkówki plażowej,
itd.) (niniejsze zapewnienie polega na
przedstawieniu
dokumentu
potwierdzającego możliwość użytkowania
niezbędnych
obiektów
do
przeprowadzenia zawodów),
-zapewnienie
osoby
prowadzącej
poszczególne wydarzenia, która posiada
doświadczenie w prowadzeniu tego typu
imprez
- zapewnienie zgodnie z wymogami
obsługi sędziowskiej

13.

14.

15.

16.

17.

Słubicka Liga Siódemek w
piłce nożnej – runda wiosenna
część finałowa
Otwarte mistrzostwa Słubic w
LA dla dzieci i młodzieży
szkolnej
Międzynarodowy Otwarty
Mityng w LA Osób
Niepełnosprawnych
Finał w czwórboju
lekkoatletycznym dziewcząt i
chłopców
Rodzinne Mistrzostwa w
Minigolfie
-rozgrywki wiosenne

Maj 2016r.
Słubice
Maj 2016r.
Słubice
Maj 2016r.
Słubice
Maj 2016r.
Słubice
Maj 2016r.
Słubice

Czerwiec 2016
18.
19.

Otwarte Mistrzostwa w
wędkarstwie spiningowym
Dzień Dziecka na sportowo przedszkola

Czerwiec 2016r.
Słubice
Czerwiec 2016r.
Słubice

LIPIEC 2016
20.

Otwarty Turniej Golfa

Lipiec 2016r.
Słubice

21.

„Słubicka 10-tka” – bieg
uliczny w ramach święta
Hanzy

Lipiec 2016r.
Słubice

Sierpień 2016
22.
23.

Gry i zabawy w wędkarstwie
sportowym
Otwarte turnieje piłki nożnej
dla dzieci i młodzieży

Sierpień 2016r.
Słubice
Sierpień 2016r.
Słubice

WRZESIEŃ 2016
24.
25.

Jesienne Mityngi w LA
Słubicka Liga Siódemek –
runda jesienna

Wrzesień 2016r.
Słubice
Wrzesień/
Październik
2016r. Słubice

- zapewnienie osoby odpowiedzialnej za
organizację wydarzenia pod względem
technicznym,
- zapewnienie ochrony na imprezie w
razie konieczności lub gdy wymagają tego
przepisy, rodzaj i charakter wydarzenia,
- zapewnienie zaplecza medycznego
w trakcie wydarzeń w przypadkach
przewidzianych w przepisach prawnych,
zapewnienie
obsługi
medialnej
i
promocyjnej
imprezy
(plakaty,
komunikaty prasowe, zaproszenia itd.),
- promowanie Gminy Słubice podczas
odbywających
się
imprez,
w
szczególności
poprzez
informowanie
uczestników, że poszczególne imprezy są
finansowane przez Burmistrza Słubic z
budżetu Gminy Słubice oraz poprzez
banery z herbem lub logo Gminy Słubice,
- zapewnienie pucharów, medali dla
zwycięzców
poszczególnych
imprez,
zgodnie z zatwierdzonymi regulaminami,
- zapewnienie nagród rzeczowych, co
najmniej dla zwycięzców poszczególnych
imprez,
zgodnie z zatwierdzonymi
regulaminami,
-zapewnienie
okolicznościowych
dla
poszczególnej imprezy.

dyplomów
uczestników

Do usługobiorcy należeć będzie
uzyskanie niezbędnych pozwoleń do
realizacji poszczególnych imprez, jeżeli
będą
one
wymagały
odrębnych
procedur, zgodnie z wymaganiami
prawnymi.
Usługobiorca zobowiązany będzie do
sporządzenia w ciągu 7 dni od

PAŹDZIERNIK 2016
26.
27.
28.

Słubicka Liga Siódemek –
runda jesienna
Mistrzostwa dzieci i młodzieży
w LA
Otwarte Jesienne Mistrzostwa
Słubic
w tenisie stołowym

Październik
2016r. Słubice
Październik
2016r. Słubice
Październik
2016r.
Słubice

LISTOPAD 2016
29.

30.
31.

Biegi Niepodległości 2016 o
Puchar Słubic wraz z
Rodzinnym Narodowym
Festynem Niepodległości
Turniej Piłki Siatkowej z okazji
Dnia Niepodległości
Otwarte jesienne Mistrzostwa
Słubic w szachach

10-11 Listopad
2016r. Słubice

Listopad 2016r.
Słubice
Listopad 2016r.
Słubice

GRUDZIEŃ 2016
32.

Mikołajki 2016 - gry i zabawy
dla przedszkolaków

Grudzień 2016r.
Słubice

33.

Mikołajkowe Halowe Turnieje
Piłki Nożnej

Grudzień 2016r.
Słubice

zakończenia
cyklu
wydarzeń
dokumentacji z jego przeprowadzenia i
przesłania jej do zamawiającego (Urząd
Miejski, Biuro Spraw Społecznych) tj.
opis
przebiegu
imprez,
ilość
uczestników, co najmniej 10 fotografii
z
przebiegu
cyklu
imprez
(z
jednoczesnym przeniesieniem prawa
autorskiego
do
zdjęć
i
tekstu
sprawozdania na Gminę Słubice). Za
cykl wydarzeń uznaje się pełny
miesiąc.

