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Załącznik nr 2 do SIWZ 

UMOWA  

(wzór) 

zawarta w dniu ………………………………… roku w Krakowie pomiędzy: 

Krakowskim Biurem Festiwalowym z siedzibą w Krakowie, ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków, wpisanym do Rejestru Instytucji 

Kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod numerem 19, z NIP: 676-17-87-436, REGON: 351210040, 

reprezentowanym przez: …………………………………………………………….., zwanym dalej Zamawiającym 

a 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… zwanym dalej Wykonawcą.  

 

Wyboru Wykonawcy dokonano w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. 

zm.). 

 

§ 1.  

1. Wykonawca zobowiązuje się do wynajęcia, montażu, obsługi i demontażu urządzeń multimedialnych na potrzeby 

organizowanych przez Zamawiającego koncertów w ramach 12. Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie, odbywającego się w 

dniach 14-21 maja 2019 roku*/15. Kongresu Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa oraz Wianków Święta Muzyki, 

odbywających się odpowiednio w dniach 2 oraz 22-23 czerwca 2019 roku*, zwanych dalej łącznie Koncertami, a każdy z 

osobna Koncertem. Realizacja niniejszej umowy nastąpi w terminach i zgodnie ze specyfikacją określoną w załączniku nr 1 

do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania niniejszej umowy zgodnie z ofertą złożoną w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego na Wynajem urządzeń multimedialnych na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego Część 1 

zamówienia Wynajem urządzeń multimedialnych na potrzeby 12. Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie* Część 2 

zamówienia Wynajem urządzeń multimedialnych na potrzeby koncertów w ramach 15. Kongresu Organizacji Miast 

Światowego Dziedzictwa oraz Wianków Święta Muzyki* (numer sprawy DP-271-14/2019). 

3. W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:  

1) wykonania prac objętych zakresem niniejszej umowy w terminie, zgodnie z harmonogramem realizacji zamówienia 

określonym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy; 

2) zapewnienia na swój koszt wykwalifikowanej kadry wyposażonej w odzież i środki ochrony osobistej; 

3) zapewnienia na swój koszt transportu urządzeń oraz sprzętu niezbędnego do montażu i demontażu urządzeń 

multimedialnych; 

4) wykonania wszelkich innych niezbędnych czynności zmierzających do realizacji umowy zgodnie z jej celami 

i założeniami; 

5) przestrzegania regulaminu bhp i p/poż. oraz innych przepisów szczegółowych w zakresie wszystkich czynności 

wykonywanych przez Wykonawcę, w tym w szczególności przepisów obowiązujących w miejscach realizacji Koncertów. 

Zasady współpracy w tym zakresie w Centrum Kongresowym ICE Kraków określa załącznik nr 2 do umowy. Z chwilą 

zawarcia umowy Wykonawca składa oświadczenie, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ* <dotyczy 

części 1 zamówienia>; 

6) zapewnienia zapasowych modułów do ekranów; * 

7) zapewnienia zasilania UPS dla mikserów wizji oraz playerów do wszystkich lokalizacji wskazanych w załączniku nr 1 do 

niniejszej umowy;* 

8) przygotowania linii zapasowej ze zdalnym przyłączaniem natychmiastowym dla każdej linii sygnałowej do projektorów 

oraz monitorów dla dyrygentów i solistów;* 

9) zapewnienia … <liczba zgodna z ofertą wykonawcy> techników posługujących się językiem angielskim w sposób 

komunikatywny.* 

4. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących 

wpłynąć negatywnie na jakość lub terminowość prac objętych niniejszą umową. 
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5. Wykonawca ma obowiązek wstrzymać wykonywanie niniejszej umowy w sytuacji gdy sprowadza to zagrożenie dla życia, 

zdrowia lub poważne zagrożenie dla mienia Zamawiającego, osób wykonujących niniejszą umowę lub osób trzecich 

i natychmiast poinformować Zamawiającego o wstrzymaniu oraz podjąć działania w celu eliminacji zagrożeń. 

6. Wykonawca zobowiązuje się, że przy wykonywaniu zobowiązań wynikających z niniejszej umowy dołoży należytej 

staranności wymaganej w stosunkach gospodarczych pomiędzy podmiotami profesjonalnie świadczącymi swoje usługi. 

W szczególności dołoży wszelkich starań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dla informacji wrażliwych, w jakich 

posiadanie wejdzie w związku z realizacją niniejszej umowy. 

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za nadzór nad zatrudnionym przez siebie personelem oraz nad 

współpracującymi z Wykonawcą podwykonawcami* a także za dopełnienie wszelkich zobowiązań związanych 

z zatrudnieniem personelu oraz z zawarciem umów z podwykonawcami*. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od 

których dane osobowe pozyska w celu realizacji zamówienia publicznego.  

9. Przy realizacji postanowień niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do uwzględniania wskazówek i zaleceń 

Zamawiającego zgłaszanych w trakcie wykonywania zobowiązań objętych niniejszą umową, chyba że byłyby one niezgodne 

z przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej lub wykraczały poza przedmiot umowy. 

10. Wykonawca oświadcza, że uzyskał od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego wykonania umowy oraz 

że urządzenia będące przedmiotem umowy są sprawne technicznie. 

11. Strony będą realizowały obowiązki wynikające z niniejszej umowy zgodnie i na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 

w tym zwłaszcza zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 września 2010 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji widowisk (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 1814).  

§ 2.  

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zabezpieczenie urządzeń w trakcie wykonywania umowy oraz za wszelkie szkody 

zaistniałe po stronie Zamawiającego oraz osób trzecich spowodowane działaniem Wykonawcy lub powstałe na skutek działania 

wykorzystywanego sprzętu. 

2. Z chwilą podpisania niniejszej umowy Wykonawca przyjmuje na siebie - zwalniając Zamawiającego - wszelką odpowiedzialność 

materialną za ewentualne roszczenia kierowane do Zamawiającego oraz szkody wyrządzone komukolwiek w związku z realizacją 

niniejszej umowy. Powyższe wyłączenie odpowiedzialności nie dotyczy szkody wyrządzonej przez Zamawiającego umyślnie lub 

przez niedbalstwo.  

3. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na sumę gwarancyjną ……………………… numer polisy………………………………... i oświadcza, że polisa obowiązuje do 

……….. / na cały okres realizacji umowy*. W sytuacji gdy polisa obejmować będzie tylko część okresu realizacji umowy, na 3 dni 

przed zakończeniem obowiązywania polisy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dokumenty 

potwierdzające ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia co najmniej na sumę gwarancyjną 200.000,00 zł. * 

4. Dokumenty potwierdzające ubezpieczenie Wykonawcy stanowią załącznik nr 3 do umowy. 

§ 3.  

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy Wykonawcy przysługuje łączne wynagrodzenie w wysokości:  

………………… zł brutto (słownie: …………………………………), w tym podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, w tym za: 

<dla części 1 zamówienia>  

1) na potrzeby Koncertów, które odbędą się w Tauron Arenie Kraków: ……………….. zł brutto (słownie: ……………………………); 

2) na potrzeby Koncertów, które odbędą się w Centrum Kongresowym ICE Kraków: ……………….. zł brutto (słownie: 

……………………………); 

3) na potrzeby Koncertu, który odbędzie się w na placu Wielkiej Armii Napoleona przed budynkiem przy ul. Powiśle 11 

w Krakowie: ……………….. zł brutto (słownie: ……………………………).* 
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<dla części 2 zamówienia> 

4) na potrzeby Koncertu, który odbędzie się w dniu 2 czerwca 2019 roku w ramach 15. Kongresu Organizacji Miast 

Światowego Dziedzictwa: ……………….. zł brutto (słownie: ……………………………); 

5) na potrzeby Koncertów, które odbędą się w dniach 22-23 czerwca 2019 roku w ramach Wianków Święta Muzyki oraz 

następującego po nim wydarzenia Fundacji Prometeusz: ……………….. zł brutto (słownie: ……………………………)*. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne po wykonaniu umowy* <dla części 1 zamówienia>/w dwóch ratach, na 

podstawie faktur wystawionych po realizacji każdej z części umowy, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5 na kwoty tam 

wskazane* <dla części 2 zamówienia>, w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze ………………………………….., wskazany na fakturze.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego nie później niż do 20 dni od dnia 

zakończenia realizacji niniejszej umowy* <dla części 1 zamówienia>/każdej z części umowy, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 

5* <dla części 2 zamówienia>. 

4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu wykonania umowy.  

5. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT). 

6. Wykonawca oświadcza, że jest / nie jest* czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT). 

§ 4.  

1. Wykonawca nie zamierza powierzyć wykonania części umowy podwykonawcy./ Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie 

następującej/następujących części umowy …<nazwa części>……….. podwykonawcy/podwykonawcom …..<nazwa 

podwykonawcy>.  *  

2. Podwykonawca <nazwa podwykonawcy> jest podmiotem, na zdolnościach lub sytuacji którego Wykonawca polegał w celu 

potwierdzenia spełniania warunku <wskazanie warunku> w postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego numer DP-

271-14/2019. * 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach w zakresie realizacji umowy przez 

podwykonawców, w tym w szczególności przekazywania informacji na temat nowych podwykonawców, którym zamierza 

powierzyć realizację dostaw w późniejszym okresie. 

4. Powierzenie wykonania części umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie 

tej części umowy.  

§ 5.  

1. Strony ustalają kary umowne przysługujące Zamawiającemu w następujących przypadkach: 

1) niewykonania przez Wykonawcę umowy lub jej części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 % wynagrodzenia określonego odpowiednio w § 3 ust. 1 pkt 1 do 3 */4 

do 5* umowy; 

2) opóźnienia w wykonaniu umowy w terminach określonych w załączniku nr 1 do umowy, wynikającego z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 5 % wynagrodzenia określonego odpowiednio w § 3 ust. 1 pkt 1 do 3 */4 

do 5* umowy, za każdą godzinę opóźnienia względem podanych w harmonogramie terminów; 

3) niesprawności urządzeń multimedialnych skutkującej niemożliwością realizacji w pełnym zakresie Koncertów 

i nieusunięcia przez Wykonawcę niezwłocznie tych niesprawności – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 50% wynagrodzenia określonego odpowiednio w § 3 ust. 1 pkt 1 do 3 */4 do 5* umowy; 

4) niesprawności urządzeń multimedialnych skutkującej niemożliwością realizacji w pełnym zakresie prób i nieusunięcia 

przez Wykonawcę tych niesprawności w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% wynagrodzenia określonego odpowiednio w § 3 ust. 1 pkt 1 do 3 */4 

do 5* umowy; 

5) gdy Wykonawca nie poinformuje Zamawiającego o wszelkich zmianach w zakresie realizacji umowy przez podwykonawców, 

w tym w szczególności nie przekaże informacji na temat nowych podwykonawców, którym zamierza powierzyć realizację 

usług w późniejszym okresie – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł za każde 

naruszenie; 

6) innego niż określone w pkt 2-5 nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25 % łącznego wynagrodzenia 

określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy; 
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7) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 50 % łącznego wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

2. W przypadku nieprzedstawienia w terminie określonym w § 2 ust. 3 umowy polisy lub w przypadku jej braku innego 

dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 3 umowy - Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2.000 zł za każdy dzień opóźnienia*. 

3. Naliczone kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy. 

4. Na naliczoną karę umową Zamawiający każdorazowo wystawi notę obciążeniową. 

5. W przypadku, gdy wysokość kary umownej przewyższa kwotę wynikającą z faktury, różnicę pomiędzy notą obciążeniową 

a fakturą Wykonawca zobowiązany jest wpłacić na rachunek Zamawiającego w terminie do 7 dni od dnia wystawienia noty 

obciążeniowej. 

6. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie wykluczają prawa żądania zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych, 

jeżeli wysokość szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

§ 6.  

1. Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy w sytuacji gdy zaistnieje jedna z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 

12-23 oraz ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w terminie 7 dni od dnia kiedy Zamawiający powziął informacje 

o okolicznościach warunkujących odstąpienie od umowy.  

2. W sytuacji gdy zaistnieje jedna z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub ust. 5 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, Wykonawca może przedstawić Zamawiającemu dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające 

do wykazania jego rzetelności, w szczególności może udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub 

przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące 

wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 

organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym 

lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego 

podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie 

upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

3. Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, może uznać, że dowody, o których mowa 

w ust. 2 są wystarczające do uznania rzetelności Wykonawcy. Wówczas Zamawiającemu nie przysługuje prawo odstąpienia 

od umowy zgodnie z ust. 1. 

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wówczas Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 

z tytułu wykonania części umowy. 

§ 7.  

1. Żadna ze stron nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za szkodę, koszty lub wydatki powstałe w wyniku lub 

w związku z opóźnieniem, nienależytym wykonaniem lub niewykonaniem umowy, jeżeli nastąpiło to w związku 

z zaistnieniem okoliczności siły wyższej. W takim przypadku żadna ze stron nie może także naliczyć kar umownych.  

2. Siła wyższa w rozumieniu niniejszej umowy oznacza wszelkie nieprzewidywalne sytuacje lub zdarzenia o charakterze 

wyjątkowym, pozostające poza kontrolą stron, uniemożliwiające którejkolwiek z nich wypełnienie jakichkolwiek spośród jej 

zobowiązań przewidzianych niniejszą umową, niewynikające z błędu lub zaniedbania stron oraz pozostające nie do 

pokonania, pomimo dołożenia wszelkiej należytej staranności, a w szczególności: zdarzenia o charakterze katastrof 

przyrodniczych typu powódź, huragan, wichury o nadzwyczajnej sile, trąby powietrzne, wyjątkowo intensywne 

i długotrwałe ulewy albo nadzwyczajnych i zewnętrznych wydarzeń, którym nie można było zapobiec (wojna, restrykcje 

stanu wojennego, powstanie, rewolucja, zamieszki, itp.). W rozumieniu niniejszej umowy siłą wyższą nie są w szczególności 

deficyt sprzętowy, kadrowy, materiałowy, spory pracownicze, strajki, trudności finansowe ani też kumulacja takich 

czynników. 

3. Strona umowy stojąca w obliczu siły wyższej musi niezwłocznie poinformować drugą stronę umowy o zaistniałej sytuacji, 

naturze problemu, przewidywanym czasie trwania oraz przewidywanych konsekwencjach, jak również podjąć działania 

w celu zminimalizowania możliwych szkód. 

4. Strona umowy powołująca się na okoliczność siły wyższej powinna udokumentować jej zaistnienie. 
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§ 8.  

1. Osobą upoważnioną w imieniu Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą oraz stwierdzenia prawidłowości wykonania 

umowy jest ……………………….., tel.  ………………….., e-mail: …………… lub inna osoba wskazana przez Zamawiającego. Zmiana 

osoby, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie stanowi zmiany umowy. 

2. Osobą upoważnioną w imieniu Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym jest …………………………………….. , tel. 

………………………………………., faks ………………………, e-mail: ………………………………… 

§ 9.  

1. Wprowadzenie wszelkich zmian treści umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Zmiany umowy mogą być wprowadzone w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z okoliczności określonych w art. 144 

ust. 1 pkt od 2) do 6) ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w sytuacji: 

1) zmiany terminu któregokolwiek z Koncertów wynikającej w szczególności ze zmian programowych lub obiektywnej 

niemożności odbycia się któregokolwiek z Koncertów w wyznaczonym terminie lub miejscu; 

2) zmiany lokalizacji któregokolwiek z Koncertów i koniecznych zmian z tym związanych, wynikającej w szczególności ze 

zmian programowych lub obiektywnej niemożności odbycia się  któregokolwiek z Koncertów w wyznaczonym terminie 

lub miejscu; 

3) zmiany harmonogramu realizacji umowy, wynikającej w szczególności ze zmian terminu lub lokalizacji któregokolwiek 

z Koncertów lub z sytuacji gdy realizacja umowy zgodnie z harmonogramem okaże się niemożliwa z przyczyn 

związanych z wymogami proceduralnymi lub na skutek wniesienia środków ochrony prawnej; 

4) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, wynikającej w szczególności ze zmiany zakresu przedmiotowego 

niniejszej umowy, zmiany lokalizacji Koncertów lub zmiany harmonogramu realizacji umowy; 

5) zmiany zakresu przedmiotowego niniejszej umowy, wynikającej w szczególności ze zmiany lokalizacji lub terminu 

Koncertu, zmiany harmonogramu realizacji umowy; 

6) zmiany w zakresie udziału w realizacji zamówienia podwykonawców. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy 

dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia te 

warunku w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia; 

7) zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy, wskazanego w § 3 ust. 2; 

8) zmian wynikających ze zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy. 

 
 

§ 10.  

1. Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego. 

2. Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

Lista załączników: 

1. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (odpowiadać będzie załącznikowi nr 1A lub 1B do SIWZ, z uwzględnieniem sprzętu 

oferowanego przez wybranego wykonawcę) 

2. Załącznik nr 2 – Zasady współpracy 

3. Załącznik nr 3 – Dokument potwierdzający ubezpieczenie wybranego wykonawcy 

 

 

 

 

 

.................................      ................................. 

                                 Zamawiający                           Wykonawca 
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*  Niepotrzebne skreślić - w zależności od treści oferty wybranego wykonawcy 

 

 

Na każdą z części zamówienia zostanie zawarta odrębna umowa.  
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Załącznik nr 2 do umowy 

 

Zasady współpracy  

w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz odpowiednich standardów ochrony przeciwpożarowej 

przeznaczone dla osób zatrudnionych przez Podmiot trzeci, wykonujących pracę lub świadczących usługi  

na terenie Centrum Kongresowego ICE Kraków w Krakowie  

 

Definicje: 

Ilekroć w niniejszych Zasadach jest mowa o: 

KBF – rozumie się przez to Krakowskie Biuro Festiwalowe, gminną instytucję kultury z siedzibą w Krakowie, ul. Wygrana 2, 

będące operatorem i dzierżawcą ICE Kraków 

Podmiocie trzecim – rozumie się przez to najemców, dzierżawców lub inne podmioty świadczące usługi, które przebywają na 

terenie ICE Kraków w związku z zawartą z KBF umową, a także ich podwykonawców 

ICE Kraków – rozumie się przez to Centrum Kongresowe ICE Kraków w Krakowie, przy ul. M. Konopnickiej 17 w Krakowie 

zatrudnionych osobach – rozumie się przez to osoby zatrudnione przez Podmiot trzeci na podstawie umowy o pracę lub na innej 

podstawie, w tym na podstawie umowy cywilno-prawnej 

§ 1 

KBF i Podmiot trzeci zobowiązują się współpracować ze sobą w zakresie i w celu zapewnienia pracownikom i innym osobom 

pracującym lub świadczącym usługi na terenie ICE Kraków bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. 

§ 2 

KBF i Podmiot trzeci ustalają, że osoba koordynującą działania, zwana dalej Koordynatorem, których cel i zakres został określony 

w §1 będzie wyznaczona w trybie roboczym najpóźniej na 7 dni przed wejściem na obiekt ICE Kraków.  

W celu prawidłowej koordynacji powyższych działań określone zostają zasady postępowania, które dotyczą wszystkich osób 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz osób zatrudnionych na innej podstawie niż umowa o pracę w tym również na 

podstawie umów cywilnoprawnych, a przebywających na terenie ICE Kraków w związku z realizacją zawartej pomiędzy KBF a 

Podmiotem trzecim umowy. 

§ 3 

Obowiązki Podmiotu trzeciego wobec zatrudnionych osób 

1. Obowiązki Podmiotu trzeciego w stosunku do osób wykonujących pracę lub świadczących usługi na terenie ICE Kraków, są 

następujące  

a) zapoznanie z przepisami i zasadami BHP, obowiązującymi podczas wykonywania pracy oraz z zagrożeniami dla 

bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy na terenie ICE Kraków, na podstawie dostarczonych przez KBF materiałów 

dotyczących występujących w miejscu pracy zagrożeń i sposobów ochrony przed tymi zagrożeniami, 

b) przeszkolenie z zakresu postanowień instrukcji przeciwpożarowej obowiązującej na terenie budynku Centrum 

Kongresowe ICE w Krakowie oraz poinformowanie o obowiązujących w miejscu pracy zasadach zwalczania pożarów i 

ewakuacji pracowników, 

c) poinformowanie o miejscach najbliższej lokalizacji apteczek pierwszej pomocy zgodnie z informacją przesłaną przez 

KBF. 

d) przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego przed przystąpieniem do wykonywania prac na terenie ICE Kraków  

e) zapewnienie wymaganych: odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej stosownych do występujących 

zagrożeń oraz sprzętu niezbędnego do wykonywania pracy, posiadającego wymagane atesty, 

f) niezwłoczne odsunięcie od pracy osoby zatrudnionej przy pracach, do których nie posiada odpowiednich uprawnień, 

g) niezwłoczne i terminowe przedstawienie na żądanie wyznaczonego Koordynatora ds. BHP, dokumentów 

potwierdzających: kwalifikacje zawodowe (uprawnienia do wykonywania prac np. na wysokości, energetycznych itp. ), 

posiadanie aktualnego szkolenia w zakresie BHP, aktualne zaświadczenie lekarskie dopuszczające do pracy na danym 

stanowisku, orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych (w przypadku wykonywania prac przy żywności). 

2. Podstawą dopuszczenia do pracy osób zatrudnionych przez Podmiot trzeci jest spełnienie przez te osoby wymagań 

określonych w ust. 1.lit. g. 

3. Podmiot trzeci oświadcza, że zatrudnione osoby wykonujące prace lub świadczące usługi spełniają wymagania wymienione w 

ust. 1, składając najpóźniej w przeddzień podjęcia prac na terenie ICE Kraków, pisemne oświadczenie. 
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§ 4 

 Obowiązki KBF 

Obowiązkiem KBF jest przekazanie Podmiotowi trzeciemu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obowiązującej w budynku ICE 

Kraków oraz poinformowanie o miejscach rozlokowania apteczek pierwszej pomocy, jak również aktualnie występujących 

zagrożeniach mogących wystąpić podczas wykonywania prac wraz z zalecanymi sposobami ochrony przed ich oddziaływaniem 

na osoby pracujące.   

§ 5 

 Obowiązki Podmiotu trzeciego wobec Koordynatora ds. BHP 

1. Obowiązkiem Podmiotu trzeciego jest pisemne przekazanie Koordynatorowi ds. BHP, najpóźniej na jeden dzień roboczy 

przed rozpoczęcia wykonywania prac na terenie ICE Kraków: 

a) nazwy, firmy, imienia i nazwiska Podmiotu trzeciego oraz adresu jego siedziby, telefonu, maila, 

b) czasu trwania umowy, 

c) rodzaju i miejsca wykonywanych prac, 

d) wykazu osób, które będą wykonywać prace lub świadczyć usługi oraz dane osoby ich nadzorującej, 

e) w przypadku prac serwisowych informacji o dniach i godzinach ich wykonywania. 

2. Informowanie Koordynatora ds. BHP o planowanym terminie realizacji prac pożarowo niebezpiecznych, nie później niż na 

jeden dzień roboczy przed ich rozpoczęciem. 

3. Podmiot trzeci jest zobowiązany do bieżącego aktualizowania informacji, o których mowa w ust. 1 w formie pisemnej. 

§ 6 

Uprawnienia Koordynatora ds. BHP 

Powołany przez Strony Koordynator ds. BHP ma prawo: 

1. Kontroli pod względem bezpiecznego wykonywania swoich czynności wszystkich osób wykonujących pracę lub 

świadczących usługi na terenie ICE Kraków . 

2. Wydawania poleceń w zakresie poprawy warunków pracy i przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz ochrony 

przeciwpożarowej. 

3. Występowania do Podmiotu trzeciego z zaleceniem usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych oraz uchybień w 

zakresie bhp. 

4. Niezwłocznego wstrzymania pracy urządzenia technicznego w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub 

zdrowia pracownika, osoby świadczącej usługi lub innej osoby. Ponowne uruchomienie urządzenia technicznego może 

nastąpić po usunięciu zagrożenia. 

5. Niezwłocznego odsunięcia od pracy osób, które swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy lub świadczenia 

usług stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia własnego lub innych osób. 

6. Zwrócenia się pisemnie do Podmiotu trzeciego z żądaniem przedłożenia do wglądu przed rozpoczęciem lub w trakcie 

prowadzenia prac dokumentów, o których mowa w § 5. 

§ 7 

Zadania Koordynatora ds. BHP 

Do zadań Koordynatora do spraw BHP należy: 

1. Przegląd stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenia ppoż., na stanowiskach pracy osób wykonujących pracę lub 

świadczących usługi zatrudnionych przez  Podmiot trzeci .   

2. Koordynowanie – ustalanie kolejności wykonywania prac pomiędzy poszczególnymi grupami (ekipami) osób pracujących lub 

świadczących usługi, tak, aby ich realizacja nie powodowała zagrożenia dla życia i zdrowia ich samych i osób postronnych.  

3. Koordynowanie działań związanych z zaistnieniem sytuacji awaryjnej lub innej bezpośrednio zagrażającej zdrowiu i życiu 

wszystkich osób wykonujących pracę lub świadczenie usług na terenie ICE Kraków.  

§ 8 

Wypadek przy pracy 

W razie zaistnienia wypadku przy pracy, ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku dokonuje zespół powypadkowy powołany 

przez Podmiot trzeci zatrudniający poszkodowaną osobę. Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku odbywa się w obecności 

przedstawiciela KBF. 



Numer sprawy: DP-271-14/2019 
 

9 

§ 9 

Obowiązek stosowania 

Wszystkie osoby wykonujące pracę lub świadczące usługi na terenie ICE Kraków są bezwzględnie zobowiązane do przestrzegania 

obowiązujących przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Wyznaczenie koordynatora 

do spraw BHP nie zwalnia Podmiotu trzeciego z obowiązku zapewnienia zatrudnionym przez siebie osobom odpowiednich 

warunków bezpieczeństwa i higieny pracy wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących. Każdy poszczególny 

pracodawca odpowiada odrębnie za stosowanie przepisów BHP. 
 


