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Istotne postanowienia umowy 

 

1. Przedmiotem umowy jest organizacja i przeprowadzenie 28 sierpnia 2020 r. w godzinach 

od 17.00 do 20.00 imprezy kulturalnej o charakterze otwartym na dzielnicy Baildona  

w Gliwicach w celu integracji społeczności lokalnej oraz poprawy wizerunku dzielnicy. 

Impreza odbędzie się w ramach projektu pn. "Twoja społeczność Twoją szansą. Etap I". 

Projekt współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), dla osi priorytetowej IX. 

Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.1. 

Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - ZIT. 

2. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zorganizuje trzygodzinny festyn zapewniając: 

1) podesty sceniczne osłonięte; 

2) oprawę muzyczną/DJ z nagłośnieniem (własne źródło prądu); 

3) prowadzącego imprezę (z nagłośnieniem); 

4) teleturniej edukacyjny/grę edukacyjną o dzielnicy z nagrodą; 

5) warsztaty/zajęcia okołosportowe, min 30 min, np. samoobrony, tańca, inne (ok. 50 

dzieci, 100 osób dorosłych); 

6) worki na śmieci + odbiór worków ze śmieciami po zakończonej imprezie; 

7) słodki poczęstunek (typu pączki, drożdżówka, ciasto, soczki w kartonikach) dla 150 

osób;  

8) gadżety dla 100 osób, tj. 

a) 100 długopisów z nadrukiem: logo i nazwą projektu, logo unijne, logo Funduszy 

europejskich i logo woj. śląskiego (znakowanie kolorowe); 

b) 100 odblasków (żółtych bądź srebrnych) do plecaków o wym. min 5 cm.,  

z nadrukiem: logo i nazwą projektu, logo unijne, logo Funduszy europejskich  

i logo woj. śląskiego (znakowanie kolorowe). 

3. Propozycje nadruków, o których mowa w pkt. 2 ppkt. 8 zostaną dostarczone Wykonawcy 

przez Zamawiającego do 2 dni roboczych od daty podpisania umowy. 

4. Promocja przedmiotu umowy należy do obowiązków Zamawiającego. 

5. Zapewnienie materiałów potrzebnych do realizacji przedmiotu umowy (np. stoły, stojaki, 

podest sceniczny osłonięty, źródło prądu, nagłośnienie itp.) należy do obowiązków 

Wykonawcy 

6. Koszt dowozu materiałów na miejsce wykonania przedmiotu umowy leży po stronie 

Wykonawcy. 

7. Umowę zawiera się na czas określony od daty podpisania umowy do 06.09.2020 r.  

8. Przedmiot umowy zostanie wykonany 28.08.2020 r. w godzinach od 17.00 do 20.00 lub 

innym terminie ustalonym przez Strony umowy. 

9. Miejscem wykonania przedmiotu umowy jest dzielnica Baildona w Gliwicach. Dokładne 

miejsce zostanie wskazane przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. 
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10. O dokładnym miejscu wykonania umowy Wykonawca zostanie poinformowany do 7 dni  

od podpisania umowy.  

9. Wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek bankowy w terminie 7 dni  

od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.  

10. Podstawą wystawienia rachunku/faktury będzie protokół podpisany przez przedstawicieli 

Stron umowy po wykonaniu przedmiotu umowy. 

11. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

12. Dane do faktury: 

1) nabywca: 

Gliwice – Miasto na prawach powiatu 

ul. Zwycięstwa 21 

44-100 Gliwice 

NIP: 6311006640; 

2) odbiorca oraz adres korespondencyjny: 

Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych 

ul. Zwycięstwa 1 

44-100 Gliwice. 

13. Wynagrodzenie Wykonawcy jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej  

w ramach projektu pn. "Twoja społeczność Twoją szansą. Etap I", współfinansowanego  

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

(Europejski Fundusz Społeczny),dla osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne dla 

działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.1. Wzmacnianie potencjału 

społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT. 

14. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług cena brutto wskazana  

w umowie nie ulegnie zmianie. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest  

do wystawienia faktur zgodnie z ceną brutto podaną w umowie. Natomiast w przypadku 

obniżenia stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie wskazane w umowie  ulegnie 

stosownemu obniżeniu, z tym, że kwota netto obliczona z uwzględnieniem obowiązującej 

w dacie zawarcia umowy stawki podatku od towaru i usług nie ulegnie zmianie. 

15. W  przypadku wystawienia przez Zamawiającego noty księgowej i/lub oświadczenia  

o potrąceniu, dokument może zostać przekazany na wskazany w umowie adres poczty 

elektronicznej Wykonawcy. Dokumenty przekazane na wskazany w umowie adres poczty 

elektronicznej uznaje się za skutecznie doręczone. Strony zobowiązują się  

do poinformowania drugiej strony o każdorazowej zmianie swojego adresu poczty 

elektronicznej. W razie niewypełnienia powyższego obowiązku, uznaje się, że nota 

księgowa i/lub oświadczenie o potrąceniu przesłane na dotychczasowy adres poczty 

elektronicznej wywołuje skutek prawidłowego doręczenia. 

16. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach 

księgowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym w umowie 

przyjmuje się, że prawidłowo podano termin określony w umowie. 

17. Wykonawca nie ma prawa dokonywania obrotu wierzytelnościami wynikającymi  

z umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

18. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli działalności Wykonawcy w zakresie 

objętym umową. 
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19. Zamawiający może dokonać zapłaty należności przelewem w formie metody podzielonej 

płatności. 

20. W przypadku realizacji przez Zamawiającego płatności, o której mowa w pkt. 19 

Zamawiający przekaże wartość netto zobowiązania wskazaną na fakturze przelewem  

na rachunek bankowy Wykonawcy, zaś wartość podatku VAT zobowiązania wskazaną  

na fakturze na osobny rachunek Wykonawcy. 

21. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy innemu podmiotowi lub 

innemu realizatorowi bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem 

nieważności. 

22. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie wymagane prawem uprawnienia  

do wykonania przedmiotu umowy. 

23. W razie wystąpienia istotniej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotu 

umowy nie leży w interesie publicznym lub interesie Zamawiającego, czego nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w 

terminie 15 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim 

przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego za wykonaną część 

przedmiotu umowy. 

24. Strony umowy mają prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez 

wypowiedzenia w sytuacji rażącego naruszenia warunków umowy przez którąkolwiek  

ze Stron umowy. 

25. Strony zastrzegają kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu 

umowy w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% kwoty brutto 

wskazanej w umowie, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, 

za które odpowiada Wykonawca; 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 15% kwoty brutto 

wskazanej w umowie, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za 

które odpowiada Zamawiający.  

26. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w pkt. 25 Strony mają prawo  

do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, w przypadku gdy kary umowne nie 

pokrywają ich szkód. 

27. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych mu kar umownych  

z wynagrodzenia określonego w umowie. 

28. Wykonawca jest odpowiedzialny na zasadach ogólnych za szkody osób trzecich 

wynikających z jego działania. 

29. Strony ustalają, że wzajemne kontakty odbywać się będą w formie rozmów telefonicznych 

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

30. Zmiana przedstawicieli Stron nie wymaga wprowadzenia aneksu. W takiej sytuacji Strona 

przeciwna musi zostać poinformowana pisemnie (pocztą tradycyjną lub elektroniczną). 

31. Przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy wyszczególnieni we wstępie do umowy 

oświadczają, że posiadają umocowania prawne pozwalające na prawomocne podpisanie 

umowy. 

32. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod 

rygorem nieważności, za wyjątkiem sytuacji wymienionych w pkt. 30. 
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33. Do spraw nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

34. W przypadku sporów między Stronami pozostającymi w związku z realizacją umowy, 

Strony dołożą wszelkich starań, aby spory te rozwiązać polubownie. W przypadku 

niemożności ich polubownego spory rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

35. Przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy wyszczególnieni we wstępie do umowy 

oświadczają, że posiadają umocowania prawne pozwalające na prawomocne podpisanie 

umowy. 

36. Postanowienia niniejszej umowy mają charakter rozłączny, a uznanie któregokolwiek  

z nich za nieważne, nie uchybia mocy wiążącej pozostałych. 

37. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

 


