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UMOWA  NR ….... / 2021 

 

zawarta w dniu …………… 2021 r. w Łodzi, pomiędzy 

Łódzkim Centrum Wydarzeń, z siedzibą w Łodzi (90-423) przy ul. Piotrkowskiej 87, instytucją 

kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Wydział Kultury  

w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Łodzi pod numerem RIK/1/2015,  

NIP: 7252090093, REGON: 361495217, reprezentowanym przez Pana Macieja Łaskiego – Dyrektora 

Łódzkiego Centrum Wydarzeń, zwanym dalej „Zamawiającym” 

a  

………………………………………………………………..…………………………………….. 

zwanym dalej „Wykonawcą”,  

 

Umowa zostaje zawarta bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), na podstawie art. 4 pkt 1 

w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy. 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia artystycznej dekoracji 

świetlnej w formie girland żarówkowych (82 komplety) oraz 4 przewieszek w formie napisu 

"PIOTRKOWSKA" rozwieszonych między latarniami nad ul. Piotrkowską wraz z montażem i 

demontażem po upływie terminu ekspozycji zgodnie ze złożoną ofertą (załącznik nr 1). 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w zapytaniu ofertowym, stanowiącym 

załącznik nr 2 do niniejszej umowy.  

3. Termin ekspozycji: 25.05.2021 – 15.10.2021 

4. Termin uruchomienia dekoracji: 25.05.2021 

5. Termin demontażu dekoracji – najwcześniej od dnia 16.10.2021 do dnia 19.10.2021 

6. Lokalizacja: Łódź, ul. Piotrkowska na odcinku od al. Mickiewicza do pl. Wolności 

 

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje do realizacji przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania powierzonego mu niniejszą umową zamówienia 

sumiennie i według najlepszej wiedzy, z należytą starannością w ich wykonaniu, bezpieczeństwem, 

dobrą jakością i właściwą organizacją prac, zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami 

prawa, zasadami wiedzy technicznej. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty w pracach, materiałach spowodowane 

przez niego przy wypełnianiu swoich zobowiązań umownych. 

4. Jeżeli na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy lub innych podmiotów uczestniczących  

na zlecenie Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy, dojdzie do awarii usterki lub innej 

szkody, Wykonawca zobowiązany jest do jej usunięcia lub naprawienia na własny koszt w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 

5. W przypadku nie podjęcia działań wskazanych w ust. 4, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie 

usterki, awarii lub innej szkody innemu podmiotowi i obciążyć kosztami Wykonawcę. 

6. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się ze stanem terenu, na którym wykonywany będzie 

przedmiot umowy i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń, a roszczenia wynikające z tego tytuły 

będą obciążały jedynie Wykonawcę i nie będą stanowiły podstawy do żądania przez Wykonawcę 

zmiany postanowień umowy. 

7. Do obowiązków Wykonawcy należy również: 
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1) Wykonanie prób dekoracji świetlnych oraz określenie sposobu i miejsc ich montażu; 

2) Zapewnienie specjalistycznego sprzętu do załadunku, transportu i rozładunku; 

3) Uruchomienie dekoracji we wskazanym przez Zamawiającego terminie; 

4) Konserwacja i nadzór dekoracji w trakcie ekspozycji. 

8. Inne wymagania: 

1) Stały dyżur telefoniczny. 

2) Dozór Wykonawcy w okresie ekspozycji. 

3) Gotowość sprzętu Wykonawcy do usuwania ewentualnych usterek lub zniszczeń w dekoracji. 

4) Zabezpieczenie stanów magazynowych oświetlenia kompatybilnego z zainstalowanymi 

produktami, koniecznych do bieżącego serwisu dekoracji. 

9. Wszystkie projektowane dekoracje i konstrukcje musza spełniać wymogi bezpieczeństwa i nie 

mogą stwarzać zagrożenia dla ludzi i mienia. 

10. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ……… zł. 

 

§ 3 

1. Przedmiot umowy zostanie odebrany protokołem częściowym, podpisanym przez obie Strony po 

wykonaniu montażu. 

2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego istnienia wad w przedmiocie umowy, 

Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia. Istniejące wady oraz termin ich usunięcia zostaną 

określone w częściowym protokole odbioru. W przypadku braku porozumienia stron co do terminu 

usunięcia wad, stosuje się odpowiednio § 6 ust. 1 umowy. 

3. Koszty usunięcia wad ponosi Wykonawca. 

4. Protokół końcowy zostanie sporządzony po całkowitym demontażu infrastruktury po zakończeniu 

ekspozycji. 

5. W przypadku uchylania się od podpisania protokołu przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo  

do przyjęcia protokołu jednostronnie. 

 

 

§ 4 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia Wykonawcy 

wynagrodzenia w łącznej kwocie brutto ………. zł, słownie złotych: …………………………….... 

(w tym VAT …%), netto ………… zł. 

2. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest wykonanie przedmiotu umowy oraz 

podpisanie przez strony protokołu końcowego. 

3. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym płatnikiem VAT. 

4. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej 

faktury VAT na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 

5. Fakturę VAT należy wystawić na Łódzkie Centrum Wydarzeń, ul. Piotrkowska 87, 90-423 Łódź, 

NIP: 725-209-00-93. 

6. Za datę płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na który ma nastąpić zapłata 

wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 

niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, Zamawiającemu 

przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku 

bankowego lub rachunku powiązanego z rachunkiem Wykonawcy do przedmiotowego wykazu lub 

wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie. 
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8. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego 

wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie nie jest 

traktowany jako opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należnego wynagrodzenia i w takim 

przypadku nie będą naliczane za ten okres odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek 

ustawowych, jak i uznaje się, że wynagrodzenie nie jest jeszcze należne Wykonawcy w tym 

okresie. 

9. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie cesji wierzytelności wynikających z niniejszej 

umowy.  

 

§ 5 

1. Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej w rozumieniu ustawy o elektronicznym fakturowaniu. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z możliwości przesłania ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej, wówczas zobowiązany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego 

Fakturowania udostępnionej na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl 

3. Zasady związane z wystawieniem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych 

ustrukturyzowanych dokumentów określa ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz akty 

wykonawcze. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług brokera Infinite IT Solutions, wpisując dane 

nabywcy: 

- Nabywcą jest Łódzkie Centrum Wydarzeń, 

- w sekcji NIP należy wpisać NIP 7252090093,  

- jako typ numeru PEPPOL należy wybrać NIP,  

- w polu numer PEPPOL należy wpisać NIP własny jednostki będącej adresatem faktury, 

- sekcja Odbiorca musi zostać wypełniona zgodnie z miejscem dostawy/obioru towaru/usługi. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług brokera PEFexpert, wpisując dane nabywcy: 

- Nabywcą jest Łódzkie Centrum Wydarzeń, 

- w sekcji Identyfikator podatkowy należy wpisać NIP 7252090093,  

- jako Rodzaj adresu PEF należy wybrać NIP,  

- w polu numer adresata PEF należy wpisać NIP własny jednostki będącej adresatem faktury 

- sekcja Odbiorca musi zostać wypełniona zgodnie z miejscem dostawy/obioru towaru/usługi. 

6. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o wystawieniu faktury na Platformie 

Elektronicznego Fakturowania – na poniższego maila: biuro@lcw.lodz.pl 

 

§ 6 

1. W razie niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu kary umowne: 

1) przypadku niewykonania przedmiotu umowy w całości z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Zamawiający odstąpi od umowy bez zapłaty w terminie 7 dni od stwierdzenia 

braku realizacji przedmiotu umowy w całości, zaś Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 50% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1, płatną w 

terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty. 

2) za zwłokę w wykonaniu obowiązku określonego w § 1 ust. 4 – w wysokości 1% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 

3) za zwłokę w wykonaniu obowiązku określonego w § 1 ust. 5 – w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 

4) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach oraz w okresie gwarancji lub 

rękojmi przedmiotu umowy  – w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 

1, za każdy dzień zwłoki,  

https://efaktura.gov.pl/
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2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający 

zwróci Wykonawcy kwotę w wysokości udokumentowanych i uzasadnionych kosztów 

poniesionych przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty. 

3. Wykonawca oświadcza, że w przypadku naliczenia kar umownych za niezgodne z umową 

wykonanie czynności wyraża zgodę na ich potrącenie z przysługującego mu wynagrodzenia. 

4. W przypadku, gdy szkoda przewyższa kary umowne, Strony zachowują uprawnienia do 

dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

5. Za niedotrzymanie terminu płatności Wykonawca może żądać od Zamawiającego odsetek 

ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. 

6. W przypadku wystąpienia siły wyższej przedsięwzięcie może zostać odwołane za porozumieniem 

stron. W takim przypadku pozostałe postanowienia § 6 nie mają zastosowania.  

 

§ 7 

Wykonawca ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność za działania związane z wykonywaniem 

niniejszej umowy, za ewentualne szkody na osobie i mieniu powstałe w bezpośrednim związku i przy 

realizacji umowy. 

 

§ 8 

1. Upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego w sprawie realizacji niniejszej umowy jest: 

.......................................................... tel. ..............................  

2. Upoważnionym przedstawicielem Wykonawcy w sprawie realizacji niniejszej umowy jest: 

............................................................  tel. ......................... 

3. O każdej zmianie osób wymienionych w ust. 1 i 2 Strona zobowiązana jest powiadomić na piśmie 

drugą Stronę umowy. Zmiana ww. osób nie stanowi zmiany umowy. 

 

§ 9 

1. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową, mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności, wymagają zachowania formy pisemnej. 

3. Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                     WYKONAWCA 

 

 

 


