Załącznik nr 2

UMOWA
Dnia ……………..2015 r. w Warszawie, w trybie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy:
Stołeczną Estradą z siedzibą w Warszawie, 00-683 Warszawa, ul. Marszałkowska 77/79
wpisaną do rejestru instytucji artystycznych prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy
pod nr RIA 146/86, posiadającą NIP: 525-000-97-37, reprezentowaną przez:
Zastępcę Dyrektora - MARKA WILLA
zwaną dalej „Zleceniodawcą"
a
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..,
reprezentowaną przez:
Prezesa Zarządu – …………………………………………………..
zwaną dalej Zleceniobiorcą
zawarto umowę następującej treści:
§1
Zleceniodawca oświadcza, że 31 grudnia 2015 r organizuje na Stadionie Narodowym –
Błonia w Warszawie imprezę masową dla 40 tys. uczestników - SYLWESTER 2015.
§2
W ramach niniejszej Umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się do:
a/ przygotowania dokumentacji imprezy masowej, tj. Instrukcji Ochrony wraz z wymaganymi
prawem załącznikami, Instrukcji postępowania na wypadek pożaru lub innego miejscowego
zagrożenia, wraz z wymaganymi prawem załącznikami i podpisami, w tym podpisami
rzeczoznawcy p.poż., zgodnie z Ustawą o Imprezach Masowych z dnia 21 kwietnia 2009 r.
(Dz. U. Nr 62, poz. 504) i przekazania Zleceniobiorcy 5 egzemplarzy pełnej dokumentacji
najpóźniej do dnia 23 listopada 2015 r.,
b/ uzyskania opinii od służb miejskich (Policja, Straż Pożarna, WSPR, Inspektorat Sanitarny)
oraz zezwolenia na organizację imprezy masowej dla Imprezy SYLWESTER 2015 od Biura
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m. st. Warszawy,
c/ realizacji ochrony mienia Zleceniobiorcy i jego podwykonawców na terenie Imprezy
podczas Imprezy, prób oraz prac montażowych i demontażowych w dniach ….12.2015 r. do
…...01. 2016 r.
d/ realizacji ochrony Imprezy planowanej na 40 tys. uczestników w dniu 31 grudnia 2015 r. w
godz. …………...; ochrona planowana w godzinach …………………; odprawa połączona z
przeliczeniem ilości agentów ochrony – 31.12.2015 r. godz…………..

e/ zapewnienia kierownika ds. bezpieczeństwa.
§3
Do realizacji usługi określonej w § 2 ust. c, d, e Zleceniobiorca użyje pracowników w ilości
określonej w harmonogramie pracy ochrony zatwierdzonym przez Zleceniodawcę ( załącznik
nr 2).
§4
Zleceniobiorca zabezpieczy Imprezę zapewniając utrzymanie ładu i porządku zgodnie
z instrukcją dla Służb Porządkowych, którą zapewnia Zleceniodawca, Ustawą o ochronie
osób i mienia z dnia 28.08.1997 i Ustawą o ochronie imprez masowych z dnia 20.03.2009 r.
(Dz. U. Nr 62 poz. 504), przez pracowników ochrony, umundurowanych i wyposażonych
w identyfikatory.
§5
1. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada stosowane uprawnienia i kwalifikacje do
świadczenia usługi określonej w niniejszej umowie i przedkłada kopię koncesji nr
………. , która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Zleceniobiorca oświadcza również, że osoby mające wykonywać usługę objętą niniejszą
umową, posiadają stosowne kwalifikacje i umiejętności, w celu należytego wykonania
obowiązków wynikających z przedmiotowej umowy.
§6
1. Wykonanie usługi polegać będzie na zabezpieczeniu miejsca Imprezy zgodnie
z założeniami Zleceniodawcy, które nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi
przepisami prawa, a które zostaną przedstawione Zleceniobiorcy na miejscu w dniu
realizacji usługi.
Przewidywana liczba uczestników imprezy – około 40 000 osób.
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania czynności opisanych w § 2 zgodnie
z zachowaniem należytej staranności wymaganej przy tego rodzaju działalności.
§7
1. Z tytułu usług objętych Umową, Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy kwotę
wynagrodzenia wyliczoną według stawki zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem
przetargowym:
- …….. + 23% VAT - za zabezpieczenie mienia za 1 roboczogodzinę 1 pracownika x
ilość przepracowanych roboczogodzin,
- ……… + 23 % VAT - za zabezpieczenie imprezy za 1 roboczogodzinę 1 pracownika x
ilość przepracowanych roboczogodzin.
2. Harmonogram wynikowy pracy ochrony przy zabezpieczeniu mienia i imprezy stanowić
będzie załącznik do faktury.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, Zleceniodawca ureguluje przelewem po Imprezie
w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT na podstawie
wykazu faktycznie przepracowanych roboczogodzin liczonych wg powyższych stawek.

4. W przypadku
nieterminowego uregulowania wynagrodzenia przez Zleceniodawcę,
Zleceniobiorca naliczy odsetki ustawowe od kwoty brutto faktury za każdy dzień zwłoki.
5. Dniem uregulowania należności będzie dzień wpływu środków na rachunek Zleceniobiorcy.
§8
W przypadku odstąpienia przez Zleceniodawcę od niniejszej Umowy w dowolnym terminie
po zawarciu niniejszej Umowy Zleceniobiorcy będzie przysługiwać prawo do wynagrodzenia
proporcjonalnego do wykonanej części usługi, bez prawa żądania odszkodowania.
§9
W przypadku odstąpienia przez Zleceniobiorcę od niniejszej umowy w dowolnym terminie po
zawarciu umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapłacenia Zleceniodawcy kary
umownej w wysokości 50 % wynagrodzenia określonego w § 7.
§ 10
Żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna względem drugiej w przypadku, gdy do
niewykonania Umowy dojdzie na skutek okoliczności siły wyższej. Przez siłę wyższą strony
rozumieją każde zdarzenie o charakterze zewnętrznym i nadzwyczajnym, które w chwili
zawarcia Umowy nie było możliwe do przewidzenia, ani któremu nie można było zapobiec, w
szczególności: klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, stan wojenny, nowe akty prawne lub
decyzje władz administracyjnych, żałoba narodowa, nadzwyczaj trudne warunki pogodowe
uniemożliwiające przeprowadzenie Imprezy i inne zdarzenia o podobnym charakterze,
których wystąpienie wyklucza odbycie Imprezy. W takiej sytuacji poniesione koszty strony
pokrywają we własnym zakresie.
§ 11
Zleceniobiorca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w
szczególności dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość
wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. nr 112 poz. 1198 z
późn. zm.), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.
§ 12
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Wszelkie spory z tytułu realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane w drodze
mediacji, a w przypadku nie osiągnięcia polubownego rozwiązania przez sąd miejscowo
właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.
§ 13
Umowa zostaje zawarta na czas wykonania usługi, tj. od ……2015 do …….2015 r.
§ 14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
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