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Zawarta w Konstancinie-Jeziornie w dniu . QJ2O 15 r. pomiędzy:

Gminą Konstancin-Jeziorna z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie pod adresem: 05-520
Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32, NIP 123-12-17-438 reprezentowaną przez:

Kazimierza Jańczuka - Burmistrza Gminy Konstancin-jeziorna
zwaną dalej Zamawiającym

a

Ochotniczą Strażą Pożarną w Nadarzynie z siedzibą w Nadarzynie pod adresem: 05-830
Nadarzyn, ul. Warszawska 15, NIP: 534-21-23-613, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie (XIV Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego) pod nr KRS 0000143804.

reprezentowaną przez:
Mirosława Chilmanowicza - Prezesa
zwaną dalej Wykonawcą.

Przedmiotem umowy jest wykonani Wykonawcę programu artystycznego
podczas Dni Konstancina w dniu 14 maja 2Ó 15 r. w Konstancinie-Jeziornie, według
dostarczonego przez Zamawiającego scenariusza. Program artystyczny rozpocznie się
o godz. 13.10 i obejmuje: występ Orkiestry Dętej OSP Nadarzyn na placu przy C.H.
Stara Papiernia (godz. 13.10), paradę Orkiestry Dętej OSP Nadarzyn spod C.H. Stara
Papiernia do amfiteatru w Parku Zdrojowym (godz. 13.30) oraz trzydziestominutowy
koncert Orkiestry Dętej OSP Nadarzyn w Parku Zdrojowym (godz. 14.50).

1. Wykonawca zobowiązuje się, że wykona program artystyczny w czasie oraz miejscu
okreśtonym w niniejszej umowie ze starannością wymaganą w tego rodzaju
działalności artystycznej.

2. Wykonawca oświadcza, iż program artystyczny nie narusza praw autorskich ani dóbr
osobistych osób trzecich. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie w stosunku do
Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr
osobistych, w związku z wykonywaniem programu artystycznego, całość roszczeń
oraz kosztów z nimi związanych zobowiązuje się pokryć w pełnym zakresie, bez
ograniczeń Wykonawca, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy o
zgłoszonych roszczeniach. Zamawiający jest zwolniony z jakiejkolwiek
odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr
osobistych osób trzecich.
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3. Zamawiający oświadcza, że akceptuje repertuar programu artystycznego, o którym
mowa w 1 niniejszej umowy.

1. Z tytułu należytego wykonania przedmiotowej umowy Zamawiający zapłaci
Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 6.000,00 zł brutto (słownie sześć tysięcy
złotych brutto). Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej wyczerpuje wszelkie
roszczenia Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego z tytułu niniejszej umowy.
Wynagrodzenie obejmuje także wynagrodzenia wszystkich twórców utworów
składających się na program artystyczny.

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1,
po wykonaniu programu artystycznego, w terminie 14 dni od otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury VAT, przelewem na nr konta podany na fakturze.

3. Zamawiający posiada środki zarezerwowane w budżecie: 750754300-2000 179.
4. Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia we własnym zakresie i na własny koszt

wszelkich tantiem autorskich związanych z niniejszą umową na rzecz właściwej
organizacji twórców (np. ZAIKS).

1. Zamawiającemu przysługuje bezpłatnie prawo do profesjonalnego rejestrowania
dźwięku i obrazu programu artystycznego.

2. Zamawiający uprawniony jest bezpłatnie do wykonywania fotografii programu
artystycznego.

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone
Zamawiającemu lub osobom trzecim powstałe w związku lub przy okazji
wykonywania przedmiotowej umowy.

2. Zamawiający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu szkód, jakie
poniesie Wykonawca w związku lub przy okazji wykonywania przedmiotu umowy,
o którym mowa w 1 niniejszej umowy.

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę,
Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 50% kwoty wynagrodzenia
brutto, określonego w 3 ust. 1 niniejszej umowy, płatna w terminie 7 dni od dnia
doręczenia wezwania do zapłaty. Strony zgodnie przyjmują, iż za nienależyte
wykonanie umowy uznają w szczególności opóźnienie w rozpoczęciu programu
artystycznego z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, skrócenie czasu trwania
programu artystycznego, wykonanie repertuaru innego niż zaakceptowany przez
Zamawiającego.

2. Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa do dochodzenia przez Zamawiającego
odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
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Żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna względem drugiej strony w przypadku. gdy
do wykonania umowy nie dojdzie wskutek siły wyższej.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy
pisemnej pod rygorem nieważności.

W sprawach nieuregułowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.

„1o
Wszelkie spory wynikłe na tle obowiązywania niniejszej umowy będzie rozstrzygał
Sąd Powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
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Niniejszą umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa
dla każdej ze stron.
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Zanawiajqcy

GMINA KONSTANCINJEZ1ORNA
ul. Warszawska 32

05-520 Konstancin-Jez10

NIP 123 12 17 438
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Wykonawca

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

05-830 NadarZyfl ul. Warszawska 15

tel. (022) 729-81-83

NIP: 534-21-23613 REGON 016342277
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