Umowa
dotycząca wykonania pokazu filmowego

zawarta dnia ………. r. w Rudzie Śląskiej pomiędzy:

Aquadrom Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kłodnickiej 95 A, 41-706 Ruda Śląska, zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr
KRS0000252866; NIP: 641-23-69-031; REGON 240309504, kapitał zakładowy 53.821.850,00 zł,
reprezentowaną przez:
Panią Martę Malik – Prezes Zarządu
zwanym w dalszej części umowy Zleceniodawcą
a

……………………………………………………………………
zwaną dalej Zleceniobiorcą.

zwanych dalej łącznie „Stronami”, a pojedynczo „Stroną”.

Strony zawierają następującą umowę, zwaną dalej „Umową”

§1
[Wstęp]
1. Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy realizację plenerowych pokazów filmowych na terenie
przed obiektem parku wodnego Aquadrom w Rudzie Śląskiej ul. Kłodnicka 95A,
w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę, zgodnie z następującym harmonogramem:
07.07.2018, godz. 21:00,
14.07.2018, godz. 21:00,
21.07.2018, godz. 21:00,
28.07.2018, godz. 21:00,
04.08.2018, godz. 21:00,
11.08.2018, godz. 21:00,
18.08.2018, godz. 21:00,
25.08.2017, godz. 21:00,

2. Tytuły filmów zostaną ustalone na drodze kontaktów roboczych, nie później niż na 7 dni
przed rozpoczęciem projekcji. Wśród filmów, które mogą zostać wyświetlone w ramach
niniejszej umowy powinny znaleźć się poniższe tytuły:
a) Diabeł ubiera się u Prady
b) La la Land
c) Dunkierka
d) Most Szpiegów
e) Spider Man – Homecoming
f) Zakładnik z Wall Street
g) Kingsman

3. Strony wzajemnie zobowiązują się do współdziałania przy wykonywaniu zobowiązań
wynikających z Umowy.

§2
[Główne obowiązki Zleceniobiorcy]
1. Zleceniobiorca zapewni sprzęt: ekran projekcyjny o wymiarach np. 8,5 m x 4,7 m, projektor
min. 6000 Ansi, nagłośnienie, DVD/Blue Ray, nośnik, nadajnik do transmisji na falach FM
oraz obsługę techniczną pokazu polegającą na przygotowaniu ekranu projekcyjnego,
podłączenia projektora i wyświetlenie filmu.
2. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, sprzęt, umiejętności oraz legalne
oprogramowanie, niezbędne do zrealizowania zlecenia. Zleceniobiorca zobowiązuje się do
wykonania usługi terminowo i bez wad oraz oświadcza, że jest uprawniony do
wyświetlania wskazanych m.in. w umowie filmów oraz posiada licencje na ich publiczne
wyświetlanie.
3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przyjazdu na miejsce pokazu co najmniej 2 godziny
przed planowaną projekcją, aby punktualnie rozpocząć. W przypadku opóźnienia
w wykonaniu usługi (projekcji filmu) przez Zleceniobiorcę o co najmniej 30 minut,
Zleceniodawca nałoży karę umowną w wysokości 3% wynagrodzenia netto za każde
kolejne rozpoczęte 15 minut opóźnienia.
4. W przypadku wystąpienia sytuacji wskazanej w punkcie 4, Zleceniobiorca wyraża zgodę na
potrącenie przez Zleceniodawcę kar umownych z przysługującego Zleceniobiorcy
wynagrodzenia.
5. We wszystkich przypadkach, gdy będzie to wymagane przepisami prawa, Zleceniobiorca
jest odpowiedzialny za zawarcie wszelkich, koniecznych umów z odpowiednimi
organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi dotyczącymi

opłat za eksploatację filmu i/lub utworów wykorzystanych w filmie, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
6. W razie skierowania przeciwko Zleceniodawcy roszczeń przez podmioty/osoby trzecie
z tytułu naruszenia przysługujących im praw autorskich/zależnych, Zleceniodawca
zawiadomi o tym fakcie niezwłocznie Zleceniobiorcę, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do
pokrycia wszelkich kosztów, odszkodowań oraz innych roszczeń, do których zobowiązany
został Zleceniodawca, w związku z naruszeniem przez Zleceniobiorcę postanowień ust. 6

§3
[Główne obowiązki Zleceniodawcy]
1. Zleceniodawca gwarantuje udostępnienie miejsca pokazu umożliwiającego wykonanie
usługi przez Zleceniobiorcę.
2. Zleceniodawca gwarantuje udostępnienie niezbędnej mocy na własny koszt oraz
przewodów zasilających o odpowiedniej długości.

§4
[Zmiana terminu projekcji]
1. W przypadku wystąpienia sytuacji niezależnej od Zleceniodawcy lub Zleceniobiorcy
uniemożliwiających projekcję, takiej jak: obfite opady deszczu, klęska żywiołowa, epidemia,
stan wyjątkowy i inne, każda ze Stron ma możliwość zmiany terminu pokazu nie później niż
do 24 godzin przed ustaloną godziną projekcji.
2. W sytuacji wskazanej w pkt 1 Zleceniodawca, po uzgodnieniu ze Zleceniobiorcą wskaże
inny termin organizacji pokazu. Termin pokazu zostanie wybrany na drodze kontaktów
mailowych. Zmiana terminu może zostać dokonana jedynie na drodze porozumienia Stron.
Projekcja nie może odbyć się później niż 30.10.2018 r.

§5
[Wzajemne rozliczenia]
1. Zleceniobiorca za wykonaną usługę otrzyma wynagrodzenie w wysokości .............. PLN
(słownie: ..................................... złotych) netto. Kwota ulegnie powiększeniu o podatek od

towarów i usług VAT.

2. Wynagrodzenie z tytułu niniejszej umowy płatne będzie miesięcznie w zależności od liczby
wyświetlonych filmów.
3. Płatność o której mowa § 5 ust. 1 zostanie zrealizowana przelewem w terminie 14 dni na
wskazane przez Zleceniobiorcę konto, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT.
4. Zleceniobiorca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT, posiada
numer NIP: ……………….. i jest upoważniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.

§6
[Wzajemne zobowiązania Stron]
1. Zleceniodawca niniejszym wyraż a zgodę na umieszczenie przez Zleceniobiorcę logo
(znaku towarowego) Zleceniodawcy oraz informacji, o któ rych mowa w § 1 pkt 1, jak
ró wnież upoważ nia Zleceniobiorcę do wykorzystania logo (znaku towarowego) i ww.
danych w materiałach reklamowych, marketingowych i handlowych oraz na stronie
internetowej Zleceniobiorcy.
2. Obie strony mają prawo do ujawnienia faktu i przedmiotu wspó łpracy do celó w
marketingowych w odniesieniu do informacji o wspó łpracy z drugą stroną. z wyłączeniem
danych poufnych.

§7
Zleceniobiorca ponosi pełna odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zleceniodawcy lub
osobom trzecim w związku lub przy okazji wykonywania niniejszej umowy.

§8
1. Umowa niniejsza może zostać rozwiązana w każdym czasie przez zgodne porozumienie
stron.
2. Zleceniodawca może rozwiązać umowę w każdym czasie, w trybie natychmiastowym
w przypadku naruszenia przez Zleceniobiorcę któregokolwiek z postanowień umowy,
w szczególności :
a) w przypadku niewykonania umowy w terminie określonym w § 1,
b) niezapewnienia sprzętu niezbędnego do realizacji,
c) systematycznego opóźnienia projekcji filmów z winy Zleceniobiorcy,

§9
1. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy, poza karą umową przewidzianą w § 2 ust. 4,
następujące kary umowne:
a) za niezrealizowanie pokazu filmu w terminie wskazanym w § 1 - w wysokości 2500 zł
(słownie: dwatysiące pięćset zł) za każdy przypadek
b) w przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po
stronie Zleceniobiorcy - w wysokości 2500 (słownie: dwa tysiące pięć set zł).
2. W przypadku, gdy kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zleceniodawca
uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
3. Kara umowna może zostać potrącona z wynagrodzenia Zleceniobiorcy lub zostanie
zapłacona w terminie 5 dni od wezwania do jej zapłaty przez Zleceniodawcę.
4. Rozwiązanie, wygaśnięcie czy też odstąpienie od umowy z jakichkolwiek przyczyn nie
powoduje wygaśnięcia roszczeń o zapłatę kary umownej czy też odszkodowania
uzupełniającego.
5. Niezależnie od odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie Umowy,
którą ponosi Wykonawca względem Zleceniodawcy, ponosi on także odpowiedzialność
w takim samym zakresie, w jakim odpowiedzialność ponosi Zleceniodawca względem
innych osób, jednostek organizacyjnych, organów administracji publicznej w sytuacji, gdy
odpowiedzialność Zleceniodawcy względem tych podmiotów powstała z przyczyn leżących
po stronie Zleceniobiorcy.
6. W

przypadku

skierowania

przez

osoby

trzecie

jakichkolwiek

roszczeń

wobec

Zleceniodawcy związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej
Umowy przez Zleceniobiorcę, Zleceniobiorca zobowiązany jest niezwłocznie przystąpić do
sporu lub wstąpić w miejsce Zleceniodawcy w takim sporze, chyba że roszczenia uznane
zostały za bezzasadne prawomocnym orzeczeniem Sądu.

§ 10
[Poufność]
1. Wszelkie informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe,
prawne i organizacyjne dotyczące Stron Umowy z wyłączeniem §6 pkt 1, niezależnie od
formy przekazania tych informacji i ich źródła, a także treść Umowy stanowią informacje
poufne.
2. Każ da ze stron zobowiązuje się, że wszelkie przekazane i ujawnione jej przez drugą stronę
informacje poufne zostaną zachowane w pełnej tajemnicy i poufnoś ci, zostaną użyte
i wykorzystane wyłącznie dla celó w związanych z realizacją niniejszej umowy oraz że nie

zostaną przekazane lub ujawnione jakiejkolwiek osobie trzeciej bez wyraź nej, uprzedniej
zgody strony, któ rej dotyczą, wyrażonej w formie pisemnej.

§11
[Postanowienia końcowe]

1. Osoba wyznaczona do kontaktu po stronie Zleceniodawcy :
Imię: ………………….
Nazwisko: …………………..
Telefon komórkowy: ……………………
Mail: …………………………………………
2. Osoba wyznaczona do kontaktu po stronie Zleceniobiorcy :
Imię:. ………………………..
Nazwisko: …………………….
Telefon: …………………………….
Mail: ………………………………..
3. Jakiekolwiek zmiany dotyczące niniejszej umowy a w szczególności: zakresu użytkowania,
kondycji sprzętu, warunków płatności, wypowiedzenia i wszystkie inne, wymagają
zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie maja przepisy kodeksu
cywilnego. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez
właściwy rzeczowo sąd dla siedziby Zleceniobiorcy.
5. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.

Zleceniodawca
..........................................…….

Zleceniobiorca
.........................................…..

