
UMOWA Nr /2023

zawarta w Kielcach w dniu A/,.? roku pomiędzy:

Powiatem Kieleckim Starostwem Powiatowym w Kielcach z siedzibą ul. Wrzosowa 44, 25-211

Kielce, reprezentowanym przez:

Mirosława Gębskiego Starostę Kieleckiego,

Tomasza Plebana Wicestarostę.

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Anny Moskwy.

w dalszej części umowy zwaną „ Zamawiającym”, 

a

Centrum Edukacji Kultury „Szklany Dom”, Ciekoty 76, 26-001 Masłów

NIP 657 24 12 327, REGON 292411538, wpisany do Rejestru Instytucji Kultuty dla którego 

Organizatorem jest Gmina Masłów, pod numerem 3 , 

reprezentowanym przez:

Pana Wojciecha Purtaka - Dyrektora

w dalszej części umowy zwaną „ Wykonawcą”

Zgodnie z § 7 ust 1 pkt. 7 Regulaminu udzielania zamówień publicznych ir Starostwie Powiatowym 

w Kielcach z dnia 29.12.2022): Plamę Dział 750. Rozdział: 75075, Paragraf: -1300.

§1

Przedmiotem umowy jest oprawa artystyczna wydarzenia „Powiatowy' Dzień Sołtysa” polegająca 

m.in. na wy konaniu śpiewu i tańca przez Zespół Pieśni i Tańca Żeromszczyzna w dniu 13.03.2023r. 

w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.

§2

Zamawiający zobowiązuje się do:

a) stworzenia warunków organizacyjnych i prawnych zapewniających wykonanie występu 

(scena, oświetlenie, nagłośnienie);

b) zagwarantowania dostępu do miejsca występu w celu rozładowania sprzętu.

§3

1. Wykonawca zobowiązuje się do:

a) wykonania profesjonalnego, autorskiego 30 -to minutowego występu w czasie 



i miejscu wskazanym w § 1 niniejszej umowy z repertuarem dostosowanym do 

charakteru wydarzenia, z najwyższą starannością;

b) pokrycia we własnym zakresie kosztów związanych z transportem na miejsce realizacji 

występu.

§4

1. Wykonanie oprawy artystycznej rozpocznie się w dniu określonym w § 1 o godzinie 17.00.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany godziny rozpoczęcia wydarzenia w 

uzasadnionych przypadkach. O ewentualnej zmianie godziny Zamawiający poinformuje 

odpowiednio wcześniej Wykonawcę.

§5

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenia w wysokości 2 000.00 zł 

brutto (dwa tysiące złotych zero groszy brutto).

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy 

przelewem bankowym na konto wskazane w fakturze, w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

praw idłowo wystawionej faktury.

3. Za datę zapłaty wynagrodzenia uznajc się datę obciążenia kwotą wynagrodzenia rachunku 

Zamawiającego.

4. Zamawiający będzie miał prawo dokonywać płatności w ramach mechanizmu podzielnej 

płatności (split payment) zgodnie z art. 108a ustawy z dnia II marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług.

5. Wykonawca oświadcza, zc rachunek bankowy wskazany na fakturze, jest rachunkiem 

umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielnej płatności.

6. W przy padku, gdy rachunek Wykonawcy nie spełnia warunku określonego w ust. 5. opóźnienie 

w dokonaniu płatności wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności 

wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności w terminie określonym w 

ust. 2, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek 

odsetek, jak również innych rekompensat/odszkodowań z tytułu dokonania nieterminowej 

płatności.

7. W przypadku gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze nie będzie 

znajdował się w Wykazie podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej Zamawiający ma prawo do niezapłacenia wynagrodzenia Wykonawcy w terminie 

wskazanym w ust. 2. W takim przypadku opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie 

określonym w ust. 2. nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego 

jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat/odszkodowań z tytułu dokonania 

nieterminowej płatności.

8. Wykonawca nie ma prawa przenieść wierzytelności wynikających z umowy, a dotyczących 

wynagrodzenia na rzecz osób trzecich, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności.



§6

1. Fakturę należy wystawić w następujący sposób:

Nabywca: Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, NIP 9591645790

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce.

§6

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

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 50% kwoty brutto wyszczególnionej 

w § 5 ust. I z zastrzeżeniem § 6.

2. W wypadku niewykonania oprawy artystycznej w terminie wskazanym § 1 i § 4 wykonawca 

zapłaci karę umowną wysokości 10 % kwoty brutto wyszczególnionej w § 5 ust. 1 za każde 30 

minut opóźnienia.

3. Łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 5 ust. 1.

4. W wypadku, gdy szkoda przewyższy wysokość kary umownej. Zamawiający może dochodzić 

szkody na zasadach ogólnych.

§7

Strony nie będą rościć względem siebie żadnych żądań w przypadku nie wywiązania 

się z warunków umowy z powodu działania siły wy ższej. Przez siłę wyższą rozumie się: wypadki 

drogowe, zamieszki, strajki, ratowanie życia ludzkiego, kataklizmy lub inne okoliczności 

niezależne od którejkolwiek ze stron, których nie można było przewidzieć lub zapobiec.

§8

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.

§9

Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cy w ilnego.

§10

Wszelkie spory wynikające z postanowień niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd 

powszechny właściwy dla Zamawiającego.

§H
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla wy konawcy, dwa dla 

zamawiającego.

DYBEKTOK
Wykonawca

Centrum Edukacji i Kultury 
"Szklany Dom"

Ł11„ , Ciekoty 76 26 00) Masłów
N;P 657 24-12-327 PEGON 292411538 

tel /fox 41 311-21-28- nimi. p|. ,Ow


