UMOWA
zawafia

N dniu

..

.

...... ...... w Warszawie pomiEdzy:

Uniwersytetem Warszawskim, ul. Krakowskie Przedmie5cie 26/28, 00-92'7 Warszawa, NIP:
5250011266, reprezentowanlrrn przez
Zarz4du Samorz4du Student6w Uniwersytetu
Warszawskiego, na podstawie Upowaznienia JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z
dnia
. roku, zwanym dalej Organizatorem,

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

a
\TTD.

PESEL:

........

zamieszkalvm w

dzialaj4cym pod firm4 ................

ul. .....................
.........., nd podstawie zalitadczenia
o wpisie do ewidencji dzialalnoSci gospodarczej nr ............ z drua ..............
roku, REGON:
..........,2wanym dalej Wykonawc4,
o tredci nastgpuj4cej:
$1

t. Wykonawca o6wiadcz4

upowa2niony

do

2e dziala na rzecz i w imieniu zespolu
.., zwanego dalej ,,ZESPOI-EM" i jest

zawierania um6w, kt6rych przedmiotem

jest

dzialalnol(,

koncertowa Zespolu.
Przez dzialalno56 koncertow4 naleZy

3.

4.

rozumiei publiczne wykonanie przez
Zesp6l program6w artystycznych skladaj4cych sig z utwor6w slownomtnycznych, muzycznych lub slownych, niezale2nie od czasu trwania programu.
Organizator oSfradcza,2e jest organizatorem imprezy pn.
odbl.waj4cej sig w dniu
w ................, w ramach kt6rej
planowany jest koncert Zespolu.
Organizator oSwiadcza, 2e zna

prawo

do

i akceptuje repertuar Zespolu oraz uznaje pgo
swobodnego uloZenia programu, jak teZ wlasnego wizerunku

scenicznego.
$2

Przedmiotem umowy jest wykonanie gzez Zespol w czasie oraz
okredlonym w $1 ust 3. programu artystycznego trwajqcego okolo
minut i ewentualne bisy, przy czym pocz4tek wystgpu planowany jest ok.

w

miejscu

63

L

Wykonawca gwarantuje, 2e Zesp6l wykona w czasie oruz miejscu okre3lonym w
$1 ust. 3 program artystyczny, o kt6rym mowa w $2 ze staranno6ci4 wymagan4
w tego rodzaju dzialalnodci artystycznej.

$4

1. Organizator zobowiqzuje sig do zaplacenia tylulem wynagrodzenia (dalej
(slownie:
,,Wynagrodzenie") Wykonawcy kwoty w wysokoSci

...

. ..) brutto tytulem uynagrodzenia za wykonanie koncerhr.
Wynagrodzenie,
kt6rym mowa
ust. 1, platne przelewem na konto
Wykonawcy nr....... .. ... .. .
... . . . .. . w terminie 21
dni od daty wystawienia faktury przez Wykonawcg.

3.

o

w

..

Wykonawca o6wiadcza, ze Wynagrodzenie zaspokaja w caloSci Z4dania z tlt.trltt
dwiadczef opisanych w niniejszej umowie i zobowipuje sig, Ze ani Wykonawca,
ani Zesp6l, nie bgd4 w przyszloSci wystgpowa6 przeciwko Zamawiajqcemu z
roszczeniami z tytulu realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
$s

1.

W przypadku odst4pienia przez Otgartizatora od niniej szej umowy zobowi4zany
jest on zaplaci| Wykonawcy karg umownq w wysokodci r6wnej 50%
Wynagrodzenia.
W przypadku odst4pienia przez Wykonawcg

od niniej szej umowy zobowi4zany
w wysokodci r6wnej 50%

jest on zaplacrt Organizatorowi karg umown4
Wynagrodzenia.
$6

Strony nie bgd4 roScily wobec siebie Zadnych odszkodowaf finansowych w przypadku
zaistnienia: klgski zlrliolowej, Smierci lub choroby kt6regokolwiek z czlonk6w Zespolu,
strajk6w innych przejaw6w sily wyzszej.

i

$7

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy

vrrymagaj4 formy pisemnej pod rygorem
Illewuznoscr.
2. Umowg zawarto w trybie art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zam6wieri publicznych.
3. Spory mog4ce powstad w trakcie realizacji niniej szej umowy strony zobowiqz$4
sig rozwiqzyr,va6 polubownie. W przypadku nie dojScia do porozumienia s4dem
wla5cirym bgdzie s4d wlaSciwy dla siedziby Organizatora.
4. Umowg sporz4dzono w dw6ch jednobrz:ni4cych egzemplarzach, po j ednym dla
kzrZdei ze stron.

Organizator

Wykonawca

i^

