
Załącznik nr 5 do Regulaminu

udzielania zamówień publicznych

poniżej wartości 30.000 Euro

w Centrum Sztuki w Oławie

Umowa Nr ...............

zawarta dnia …........... r.  pomiędzy:
Centrum Sztuki  w Oławie
55-200 Oława, ul. Młyńska 3,
NIP:912-13-97-337
reprezentowanym przez: Dyrektora Annę Ślipko
zwaną dalej Zamawiającym,
a
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
reprezentowaną przez:
zwaną dalej Wykonawcą.

W  wyniku  dokonania  przez  Zamawiającego  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  w  wyniku
Zapytania  ofertowego  dotyczącego  zamówienia  w  trybie  zapytania  cenowego  o  koszty
zabezpieczenia medycznego plenerowych imprez masowych i niemasowych organizowanych
w  sezonie  letnim  2020  r.  przez  Centrum  Sztuki  w  Oławie  oraz  zgodnie z  warunkami
określonymi w ofercie, zawiera się umowę następującej treści.

§ 1
Niniejszą  umowę zawarto  bez  stosowania  przepisów Ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. 2013  poz.  907 z poźn. zm.),  na podst.  art.  4 pkt.  8 cytowanej
ustawy.

§ 2
1. .Zamawiający  zamawia,  a  Wykonawca  przyjmuje  do  wykonania  usługę  zabezpieczenia

medycznego imprez masowych i niemasowych organizowanych w sezonie letnim 2018 r. przez
Centrum Sztuki w Oławie :  
a) „OŁAWSKA MAJÓWKA” w  dniu  1  maja  2020  r. -  impreza  masowa  na  terenie  tzw.

„miasteczka” - przewidywany czas trwania imprezy od godz. 17.00 – 23.00,
b) „DZIEŃ DZIECKA” - w dniu  30 maja 2020 r. -  impreza niemasowa na terenie  Parku

miejskiego – przewidywany czas trwania imprezy od godz. 12.00 – 19.00,
c) „DNI KOGUTA” w dniach  20 – 21 czerwca 2020 r. -  impreza masowa na terenie tzw.

„ miasteczka ” - przewidywany czas trwania imprezy :  20.06.2020 r. - od godz. 13.30 –
23.00 a w dniu 21.06.2020 r. od godz. 14.00 – 23.00,

d) „LETNIE  PARTY”  w  dniu  05  września  2020  r. -  impreza  masowa  na  terenie  tzw.
„miasteczka” - przewidywany czas trwania imprezy od godz. 16.00-21.30

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania zabezpieczenia w czasie przygotowań i realizacji imprez
określonych w ust. 1 przy czym zakończenie zabezpieczenia imprezy następuje po opuszczeniu terenu
imprezy  przez  uczestników,  na  podstawie  decyzji  upoważnionego  przedstawiciela  Zamawiającego,
odpowiedzialnego za bezpieczeństwo imprezy.

2. Zamawiający   zastrzega,   że  godziny  zabezpieczenia  medycznego  mogą  nieznacznie  się
zmienić, po ostatecznym ustaleniu programu przez Zamawiającego. W przypadku takim
nie później niż na 14 dni przed planowaną imprezą masową poinformuje telefonicznie lub
e-mailowo Wykonawcę.



3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę zgodnie z Zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie
imprez masowych, oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. Poz.181w
sprawie  minimalnych  wymagań  dotyczących  zabezpieczenia  pod  względem  medycznym
imprezy masowej.

§ 3
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie, o którym mowa w § 2 i oświadcza, że :

a) usługa będzie świadczona przez osoby posiadające uprawnienia do wykonywania 
kwalifikowanej pierwszej pomocy i medycznych czynności ratunkowych zgodnych z Ustawą o 
Państwowym Ratownictwie Medycznym.

b) usługa świadczona będzie na rzecz uczestników imprez masowych  w razie wystąpienia u nich 
nagłego pogorszenia stanu zdrowia lub wystąpienia stanu zagrożenia życia.

c) standard zabezpieczenia stanowić będzie:
 1 ambulans medyczny wyposażony zgodnie z wymogami dla zespołu typu (P) 

Państwowego Ratownictwa Medycznego wraz z ratownikiem i ratownikiem – kierowcą
oraz

 1 patrol ratowniczy – 2 ratowników medycznych wyposażonych w torbę ratunkową 
( wyposażenie torby medycznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia ).

a) w przypadku wystąpienia okoliczności przekraczających możliwości osobowe i techniczne 
Wykonawca, w ramach usługi, współpracować będzie z lokalnymi jednostkami 
Ratownictwa Medycznego.

§ 4
1. Cena za wykonanie zamówienia, o którym mowa w § 2 wynosi :

a) „ OŁAWSKA MAJÓWKA” - ….............zł. netto, obowiązujący podatek VAT 0%
b) „DZIEŃ DZIECKA” - …...............zł. netto, obowiązujący podatek VAT 0%
c) „ DNI KOGUTA” - ….................zł. netto, obowiązujący podatek VAT 0%
d) „ LETNIE PARTY” - …................. zł. netto, obowiązujący podatek VAT 0%

1. Kwota określona w ust. 1 jest ceną ryczałtową.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje wszelkie ryzyka i odpowiedzialność 

Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszelkich kosztów związanych z wykonaniem 
przedmiotu zamówienia.

 
§ 5

1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie 
po zrealizowaniu każdej imprezy, w wysokości określonej na podstawie cen określonych w § 6.

2. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, 
w ciągu 14 dni, od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

3. Datą zapłaty faktury będzie data obciążenia konta Zamawiającego.

§ 6
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez

Zamawiającego  z  przyczyn  obciążających  Wykonawcę  w  wysokości  50%  wynagrodzenia
określonego w § 4.

2. Karę, o której mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek 
bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania 
Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej. Zamawiający jest upoważniony do potrącenia należnych
kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

3. Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach ogólnych, 
jeżeli poniesiona szkoda przekracza kary umowne.



§ 7

1. Administratorem danych osobowych wskazanych:
b. w komparycji niniejszej Umowy wobec osób uprawnionych do reprezentacji Strony,
c. do kontaktu oraz prawidłowej realizacji umowy,
d. do występowania w imieniu Strony i  składających oświadczenia w związku z realizacją

Umowy, będzie z chwilą ich udostępnienia również druga Strona. 
1. Strony zobowiązują się przetwarzać otrzymane dane zgodnie z obowiązującymi przepisami

prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w tym w szczególności zgodnie z Rozporzą-
dzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spra-
wie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozpo-
rządzenie o ochronie danych – RODO) w zakresie przetwarzanych danych oraz ustawą z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). 

2. Strony zobowiązują się  poinformować,  w imieniu drugiej  Strony,  osoby trzecie,  których
dane wskazują w Umowie lub dla jej realizacji, w tym udostępniają do kontaktów, o przeka-
zaniu drugiej Stronie danych osobowych tych osób, celu i zakresie przetwarzania danych
przez drugą Stronę,  prawie dostępu do treści  danych osobowych oraz ich sprostowania,
możliwości wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych lub wniesie-
nia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi o ochronie danych osobowych oraz wszelkie inne wymagane, zgodnie z art. 14 RODO
informacje, jakie administrator danych (odpowiednio Zleceniodawca / Zleceniobiorca) po-
winien przekazać osobie, której dane dotyczą.

3. W przypadku, kiedy w ramach umowy którakolwiek ze Stron powierzy do przetwarzania
dane osobowe inne niż te, o których mowa wyżej zostanie zawarta odrębna umowa powie-
rzenia przetwarzania danych.

4. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Centrum Sztuki w Oławie stanowi
Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

5. Dane osobowe będą przechowywane w okresie obowiązywania umowy oraz po jej roz -
wiązaniu przez okres wymagany przepisami prawa, tj. nie dłużej niż 6 lat po zakończe -
niu takiej współpracy, jednakże po wygaśnięciu umowy przetwarzanie będzie realizowa-
ne wyłącznie w celach archiwalnych, podatkowych dochodzenia ewentualnych roszczeń.

§ 8
W sprawach nie unormowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności jedynie w 
formie pisemnego aneksu, z podpisami upoważnionych przedstawicieli obu stron.

§ 10
Do rozstrzygania sporów wynikłych na tle wykonania umowy właściwy jest Sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego.

§ 11
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 
stron.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA


