Zał nr 7
UMOWA NR……………….

Na wykonanie zadania: pn, „Ochrona fizyczna imprezy plenerowej o nazwie „V
Kasztelański Festiwal Smaków w Sierpcu” realizowanej w dniach 12-14 sierpnia
2022 r zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009r
z późniejszymi zmianami”
zawarta w Sierpcu w dniu ………………….2022 r.
pomiędzy
Centrum Kultury i Sztuki im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierpcu, 09-200 Sierpc,
ul. Piastowska 39, NIP 7761356435, REGON 000843572 wpisanym do Rejestru Instytucji
Kultury pod nr 1, prowadzonym w Urzędzie Miejskim w Sierpcu,
reprezentowanym przez:
przy kontrasygnacie Głównej Księgowej –
Zwanym dalej „Zleceniodawcą”,
a
…………………………………………………………………, ul. …………….., ……………………………………
wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy
dla ……………………., ……………………………………. Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS ……………………………
REGON ……………………………..
NIP: ………………………………
działającą na podstawie Koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
……………………… roku pod nr ………………………….. reprezentowaną przez:
1) ……………………….-………………………………..
Zwanym dalej „Zleceniobiorcą”,
Zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każde z osobna także „Stroną”.

§1 Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przez Zleceniobiorcę usługi ochrony
imprezy masowej (ochrona osób i mienia). Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca
przyjmuje do ochrony następującą imprezę:
„V Kasztelański Festiwal Smaków w Sierpcu” zorganizowaną na placu przy
skrzyżowaniu ul. Ignacego Jana Paderewskiego i Marszałka Józefa Piłsudskiego w
Sierpcu, 09-200 Sierpc, woj. mazowieckie) w dniach 12-14 sierpnia 2022 r. zgodnie z
harmonogramem stanowiącym załącznik nr 1 do umowy;
2. Zleceniobiorca będzie świadczył usługi ochrony przez cały czas trwania wskazanej wyżej
imprezy.

§ 2 Prawa i obowiązki stron
1. Zleceniobiorca zobowiązany jest do podejmowania niezbędnych działań mających na
celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu prowadzenia
imprezy. Zleceniobiorca zobowiązuje się chronić imprezę określoną w § 1, w zakresie
ochrony osób i mienia, w szczególności poprzez:
a) zorganizowanie posterunków ochrony wg ustaleń ze Zleceniodawcą,
b) zapewnienie należytego bezpieczeństwa uczestników imprezy,
c) współdziałanie ze Zleceniodawcą oraz innymi służbami mundurowymi czy
zabezpieczeniem medycznym w celu określenia warunków bezpieczeństwa podczas
imprezy,
d) ustalenie liczebności uczestników imprezy, poprzez liczenie uczestników
wchodzących na teren imprezy.
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom imprezy w
wyznaczonej strefie przez Zleceniodawcę. Harmonogram ochrony imprezy a także
szczegółowy opis godzinowy jej trwania zawiera załącznik nr 1 do Umowy, stanowiący
integralną część umowy.
3. Zleceniobiorca w toku wykonywania umowy zobowiązuje się postępować z należytą
starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z
wymogami ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych oraz
ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Zleceniobiorca usługę
ochrony imprezy wykonywać będzie za pośrednictwem personelu posiadającego
odpowiednie doświadczenie, kwalifikacje oraz prawem wymagane uprawnienia.
4. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada Koncesję M.S.W.i.A. nr …………… z dnia
…………………… (zał. 6) a w związku z tym, w myśl obowiązujących przepisów prawnych,
może świadczyć usługi objęte niniejszą umową.
5. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na
kwotę nie niższą niż 1 000.000,00 zł oraz zobowiązuje się do jego kontynuacji w czasie
obowiązywania niniejszej Umowy.
6. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy,
Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w przepisach prawa
cywilnego oraz w zakresie objętym polisą ubezpieczeniową, stanowiącą załącznik nr 2 do
niniejszej Umowy.
7. Zleceniobiorca wyposaży pracowników ochrony w stosowne do wykonywanych zadań
jednolite umundurowanie, identyfikatory i niezbędne do pełnienia służby środki w tym
m. in. urządzenia do porozumiewania się na odległość, w które będzie zaopatrzony każdy
patrol. Pracownicy ochrony, którzy nie będą wyposażeni w środki, o których mowa w
zdaniu poprzednim nie są upoważnieni do przebywania w strefie „Scena”.
8. Pracownicy ochrony są zobowiązani do posiadania przy sobie nr telefonu do osób
wyznaczonych przez Organizatora, tj. do :
-Jarosława Żmijewskiego, nr tel.: 606-468-016
celem umożliwienia im niezwłocznego kontaktu w razie potrzeby.

9. Pracownicy ochrony są zobowiązani do zapoznania się z terenem imprezy,
rozmieszczeniem służb ratunkowych i punktu dowodzenia z biurem organizacyjnym.
10. Zleceniobiorca przekaże Zleceniodawcy do jego dyspozycji na czas trwania Imprezy 1
urządzenie do porozumiewania się na odległość.
11. Odprawa pracowników ochrony z przedstawicielami Zleceniodawcy nastąpi na 30 minut
przed rozpoczęciem Imprezy w każdym z dni jej trwania.
12. Zleceniobiorca wyznaczy kierownika ds. bezpieczeństwa i przygotuje Plan zabezpieczenia
Imprezy masowej, za co odpowiada w pełnym zakresie (Plan zabezpieczenia będzie
odpowiadał wymaganiom prawnym i będzie uzgodniony oraz skoordynowany z
odpowiednimi służbami).
13. Zleceniobiorca w trakcie imprezy wykona dokumentację fotograficzną, która będzie
podstawą do ustalenia ewentualnie wyrządzonej szkody i zakresu odpowiedzialności
Zleceniobiorcy.
14. Zleceniobiorca w ramach niniejszej umowy zabezpieczy imprezę według harmonogramu i
w ilościach osobowych określonych w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy.
15. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wytycznych Organizatora imprezy oraz w
razie potrzeby do przestrzegania wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego,
16. Zleceniodawca zobowiązany jest udostępnić Zleceniobiorcy regulamin imprezy.
17. Zleceniobiorca nie może, bez zgody Zleceniodawcy wyrażonej na piśmie, realizować
przedmiotu umowy za pośrednictwem podmiotów trzecich.
18. Osoby chroniące imprezę podlegają bezpośrednio Zleceniobiorcy i tylko od niego
otrzymywać mogą polecenia. Zleceniodawca lub upoważniony przez niego
przedstawiciel, może wydawać pracownikom ochrony specjalne dyspozycje z
pominięciem Zleceniobiorcy, pod warunkiem odnotowania ich w książce służby.
Dyspozycje te będą wykonywane tylko w przypadku, jeżeli mieszczą się w przedmiocie
umowy i nie kolidują z przepisami prawa oraz nie wpływają na stan bezpieczeństwa
chronionego obiektu.
19. W przypadku powstania strat w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania przez
Zleceniobiorcę zobowiązań wynikających z umowy, które zostaną potwierdzone przez
komisję, składającą się z osób określonych w § 2 ust. 8 Umowy, Zleceniodawca może te
straty skompensować z wynagrodzenia Zleceniobiorcy za wykonaną usługę.
20. Zleceniodawca ma prawo do:
1) przeprowadzenia kontroli w każdym czasie trwania imprezy masowej, o której mowa
w § 1 niniejszej umowy w zakresie:
a) świadczonych przez Zleceniobiorcę usług (w tym sposobu ich świadczenia),
b) osób realizujących usługę, w tym ich uprawnień do świadczenia usług objętych
umową,
2) żądania od Zleceniobiorcy przedłożenia, w zakresie w jakim zażąda tego
Zleceniodawca, pełnych i rzetelnych informacji dotyczących wykonywania przez
Zleceniobiorcę obowiązków umownych, w tym okazania wszelkich dokumentów oraz
innych nośników informacji, zaś Zleceniobiorca ma obowiązek niezwłocznie przedłożyć te
informacje i dokumenty.
21. W przypadku stwierdzenia przez Zleceniodawcę, w toku kontroli, o której mowa w
ustępie poprzedzającym, jakichkolwiek nieprawidłowości względem osób świadczących
usługę (np. stanu nietrzeźwości), Zleceniodawca ma prawo do natychmiastowego
odsunięcia takiej osoby od świadczenia usług ochrony. W przypadku zaistnienia takiej

okoliczności Zleceniobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego zapewnienia
odpowiedniego zastępstwa osobowego.
22. Powyższe prawo Zleceniodawcy do kontroli nie wyłącza odpowiedzialności
Zleceniobiorcy za ewentualne niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi w postaci
ochrony imprezy masowej, w tym odpowiedzialności za szkodę wobec osób trzecich.
§3 Czas trwania umowy oraz warunki płatności
1. Strony zawierają umowę na czas i w ilości osób określonych w harmonogramie,
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.
2. Z tytułu świadczenia usługi ochrony Zleceniodawca zobowiązuje się płacić Zleceniobiorcy
stawkę w wysokości ………… złotych brutto (…………………….. złotych brutto) za jedną
roboczogodzinę pracownika ochrony.
3. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy wynosić będzie iloczyn wskazanej wyżej stawki brutto
oraz liczby roboczogodzin pracowników ochrony działających z ramienia Zleceniobiorcy w
ramach realizacji niniejszej umowy.
4. Wynagrodzenie obliczone w sposób wskazany w ustępie poprzedzającym stanowi całość
wynagrodzenia przysługującego Zleceniobiorcy i obejmuje wszelkie koszty, jakie mogą
wystąpić w związku z realizacją przedmiotu umowy.
5. Wystawianie faktur za zrealizowaną usługę nastąpi w okresie do tygodnia po zakończeniu
świadczenia usługi.
6. Zleceniodawca dokona płatności za przedmiot niniejszej umowy w terminie 30 dni od
daty doręczenia Zleceniodawcy prawidłowo wystawionej faktury na konto:
……………………………………………………………………………………..
7. Zleceniodawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i upoważnia Zleceniobiorcę do
wystawienia faktury VAT bez swojego podpisu.
Numer NIP Zleceniodawcy: 776 13 56 435.
8. Zleceniodawca wyraża zgodę na wystawienie faktury elektronicznej, która aby została
skutecznie dostarczona musi zostać wysłana tylko i wyłącznie na adres:
faktury@ckisz.sierpc.pl
9. Miejscem przedłożenia faktury jest Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu, ul. Piastowska 39,
09-200 Sierpc,
10. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.
11. Zleceniobiorca nie może bez zgody Zleceniodawcy dokonać cesji wierzytelności
wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.
§ 4 Dane kontaktowe
Strony wyznaczają następujących przedstawicieli (koordynatorów) upoważnionych do
kontaktów w sprawach realizacji niniejszej umowy oraz kontroli jej przebiegu:
a) ze strony Zleceniodawcy: …………………… Tel. ……………………. (upoważniony do
sporządzania protokołów zdawczo-odbiorczych)
b) ze strony Zleceniobiorcy:
-……………………. tel. …………………... (upoważniony do
sporządzania protokołów zdawczo-odbiorczych).
Zmiana osób, o których mowa w niniejszym paragrafie nie powoduje zmiany
umowy. Zmiana następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia drugiej
Stronie o dokonaniu zmiany oraz wskazanie nowej osoby powołanej.

§ 5 Odstąpienie od umowy i kary umowne
1. Zleceniodawca uprawniony będzie do odstąpienia od umowy w terminie do dnia
10.08.2022 r. w przypadku:
a) nieprzystąpienia przez Zleceniobiorcę, w terminie wskazanym w harmonogramie,
do realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
b) niezapewnienia przez Zleceniobiorcę wymaganego zaplecza osobowego lub
technicznego do realizacji niniejszej umowy (niezależnie od prawa Zamawiającego do
kontroli określonego w § 2 ust. 21), wskazanego w niniejszej umowie oraz w
zapytaniu ofertowym.
c) innego naruszenia przez Zleceniobiorcę warunków wskazanych w niniejszej
umowie.
2. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy do dnia 12.08.2022 r.,
w sytuacji zarządzenia na terenie kraju żałoby narodowej zgodnie z art. 11 Ustawy o
godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych z
dnia 31 stycznia 1980 r. W takim wypadku żadna ze stron nie będzie miała roszczeń o
zapłatę wynagrodzenia czy kary umownej względem drugiej strony.
3. Zleceniodawca uprawniony będzie do odstąpienia od umowy w całości lub w części
także w przypadku:
odwołania imprezy pn. „V Kasztelański Festiwal Smaków w Sierpcu” z powodu
nawałnicy, która zniszczy sprzęt Organizatora – co uniemożliwi zorganizowanie
imprezy, oraz powodzi, zamieszek wywołanych przez chuliganów, epidemie lub
zdarzeń stwarzających ryzyko rozprzestrzeniania się chorób wirusowych i zakaźnych
lub inną siłę wyższą niezwłocznie od dnia powzięcia przez Zleceniodawcę informacji o
zajściu któregokolwiek z wymienionych zdarzeń.
4. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie umowy w przypadku
wystąpienia siły wyższej. Za przypadki siły wyższej uważa się nieznane Stronom w
chwili zawierania umowy zdarzenia, zaistniałe niezależnie od woli Stron, i na których
zaistnienie Strony nie miały żadnego wpływu i które uniemożliwiają wykonanie
umowy jak: wojnę, rewolucję lub zamieszki, embarga handlowe, mobilizację,
ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub wystąpienia ryzyka
zakażenia chorobami zakaźnymi lub inne nieprzewidziane zarządzenia wojskowe lub
zarządzenia organów administracji państwowej, ogłoszenie żałoby narodowej lub
klęski żywiołowej takie jak trzęsienie ziemi, pożar, powódź lub inne przeszkody
spowodowane przez przyrodę lub ograniczenia wynikające z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa.
5. Zaistnienie którejkolwiek sytuacji wskazanych powyżej w ust. 2, 3, 4 nie będzie rodzić
żadnych roszczeń Zleceniobiorcy względem Zleceniodawcy, w tym roszczeń
odszkodowawczych.
6. W przypadku odstąpienia przez Zleceniodawcę od umowy z przyczyn leżących po
stronie Zleceniobiorcy, w tym przyczyn wskazanych w § 5 ust. 1 niniejszej umowy
Zleceniodawca zleci innej firmie wykonanie zlecenia obciążając kosztami
Zleceniobiorcę.
7. Zleceniodawca uprawniony będzie do pomniejszenia wynagrodzenia należnego
Zleceniobiorcy o wartość naliczonych mu kar umownych.

§ 6 Postanowienia końcowe
1. Strony zachowują w tajemnicy wszystkie informacje, które mają wpływ na stan
bezpieczeństwa imprezy w czasie obowiązywania umowy oraz po jej rozwiązaniu.
2. Wszelkie zmiany umowy mogą wystąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
3. W kwestiach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa, w tym Kodeksu Cywilnego, ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20
marca 2009 r. oraz ustawy z dn. 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
4. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji umowy będą rozstrzygane przez sąd
właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym
egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZLECENIODAWCA:

ZLECENIOBIORCA:

Zał. 1- harmonogram pracy ochrony- godzinowy z podaniem ilości osób planowanych na
imprezie
Zał. 2- kserokopia polisy ubezpieczeniowej
Zał. 3- regulamin imprezy masowej (12-14.08.2022)
Zał. 4- plan zabezpieczenia imprezy
zał. 5 -kserokopia koncesji
zał. 6- zapytanie ofertowe z dnia…………………………..
zał. 7- oferta wraz z załącznikami z dnia…………………………
zał 8 -protokół przekazania obiektu ochronie

