Umowa

zawarta w Rudzie Śląskiej, dnia ………….. 2019 roku, pomiędzy:

Aquadrom Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kłodnicka 95A, 41-706 Ruda Śląska wpisana do
Rejestru

Przedsiębiorców

Krajowego

Rejestru

Sądowego

pod

numerem

KRS 0000252866 której dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym
w Gliwicach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem
zakładowym w wysokości 61 563 000,00 złotych, posiadającą NIP 6412369031 oraz
REGON 240309504
reprezentowanym przez:
Martę Malik – Prezes Zarządu
zwaną dalej Zamawiającym
a
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą,
o następującej treści:
Przedmiot umowy
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz
Zamawiającego kompleksowej organizacji pikniku rowerowego dnia 16 czerwca
2019 roku w godzinach 12:00-19:00 na dziedzińcu przed Aquadromem,
a w szczególności:
a) serwisu rowerowego (2 stanowiska),
b) strefy fruit bike ( 2 rowery stacjonarne z blenderem),
c) stworzenia miasteczka rowerowego dla najmłodszych,
d) zapewnienia nagłośnienia oraz muzyki.

szczegółowo opisanego w § 2 ust. 1.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada potencjał techniczny oraz niezbędną wiedzę
i doświadczenie do profesjonalnego realizowania tego rodzaju usług oraz wykona
usługę na najwyższym poziomie.
3. Wykonawca

oświadcza,

że

przy

wykonywaniu

usług

posługuje

się

przeszkolonym, profesjonalnym personelem.
4. Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie usług będących przedmiotem
niniejszej umowy przez podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest do
pokrycia

wszelkich

kosztów

wynikających

z

umów

zawartych

z podwykonawcami. W przypadku posłużenia się przy wykonywaniu umowy
osobami trzecimi Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działanie lub
zaniechanie osób trzecich, którymi posłużył się przy wykonywaniu zlecenia tak
jak swoje własne.

Obowiązki Wykonawcy
§2
1. Do obowiązków Wykonawcy należą:
a) Budowa serwisu rowerowego - 2 stanowiska, z dwoma pracownikami. Do
zadań pracowników będzie należało: napinanie, czyszczenie, smarowanie,
regulacja napędu, wymiana dętki, sprawdzenie ciśnienia w oponach,
smarowanie łożysk, regulację hamulców itp.
b) Budowa strefy fruit bike ( 2 rowery stacjonarne z blenderem) z możliwością
zrobienia 100 koktaili (wykonawca zapewnia produkty niezbędne do
wykonania koktaili).
c) Stworzenia miasteczka rowerowego dla najmłodszych (ok. 12x20m) ze
znakami drogowymi, osobą koordynującą oraz z możliwością bezpłatnego
wypożyczenia roweru (min. 3 rowery) oraz kasku przez dzieci.
d) Zapewnienie,

podłączenie

i

zabezpieczenie

nagłośnienia

(minimum

2 kolumny aktywne 500 wat (w sumie 1000 wat + mikser + min.
3 mikrofony).

e) Zapewnienie legalnej muzyki podczas wydarzenia wraz z uiszczeniem z tego
tytułu wszelkich niezbędnych opłat przewidzianych przepisami prawa.
2. Wykonawca

jest

zobowiązany do ścisłej współpracy z Zamawiającym,

w szczególności do uwzględnia wytycznych Zamawiającego przekazanych mu
przed imprezą lub w trakcie.
3. Zamawiający ma prawo do zmiany terminu wydarzenia ze względu na warunki

atmosferyczne,

jednak

musi

poinformować

o

tym

Wykonawcę

do

13 czerwca 2019 roku.
4. Sprzęt i urządzenia wymienione w ust. 1 umowy, muszą posiadać odpowiednie
atesty bezpieczeństwa i być dopuszczony do użytku, w myśl obowiązujących
przepisów.
5. Wykonawca odpowiada za jakość sprzętów i urządzeń wymienionych w ust. 1
umowy oraz montaż, demontaż i szkody powstałe w wyniku korzystania z nich w
trakcie realizacji umowy.
6. Wykonawca odpowiada za opiekę i bezpieczeństwo osób dorosłych i dzieci
korzystających ze sprzętów
całkowitą odpowiedzialność

i urządzeń wskazanych w ust. 1 umowy i ponosi
w przypadku wypadku powstałego z

winy

Wykonawcy.
7. Po zakończeniu wydarzenia Wykonawca zobowiązany jest do godziny 21:00
do uporządkowania i posprzątania terenu, zabrania zainstalowanych sprzętów
i urządzeń.

Obowiązki Zamawiającego
§3
Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia zasilania 230V.

Wynagrodzenie. Zabezpieczenie wykonania umowy
§4
1. Za wykonane usługi Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy
wynagrodzenie w wysokości ……….. netto (Słownie: …………………….). Do
powyższej kwoty zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
2. Zamawiający przekaże wynagrodzenie na rachunek bankowy Wykonawcy w
terminie 14 dni na podstawie poprawnie wystawionej faktury VAT. Wykonawca
wystawi fakturę w terminie 14 dni od daty wydarzenia.
3. Wynagrodzenie wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy, w tym z tytułu
zapewnienie oprawy muzycznej.
4. Kwota opisana w ust. 1 stanowi ostateczną cenę za całość usług, chyba że
Zamawiający zamówi dodatkowe świadczenia, które ustali na miejscu
z przedstawicielem Wykonawcy wraz z ich ceną.

Kary umowne
§5
1.

Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego kary umowne:
a) za niedostarczenie przedmiotu umowy szczegółowo opisanego w § 2 ust. 1
zgodnie z jej postanowieniami,

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę

umowną w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto określonego w
niniejszej umowie,
b) za nieterminowe dostarczenie przedmiotu umowy szczegółowo opisanego w §
2 ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł
słownie: dwadzieścia pięć złotych za każde 15 minut opóźnienia w dostarczeniu
przedmiotu umowy, Za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy przez
Wykonawcę, w tym

nie stosowania się do wytycznych Zamawiającego,

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 zł
słownie: sto złotych, za każdy przypadek nienależytego wykonania umowy.

c) W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z winy Wykonawcy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kare umowną w wysokości 20% wartości
całkowitego wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1
d) Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym z winy
Wykonawcy, bez wyznaczania dodatkowego terminu na wykonanie usługi,
w szczególności gdy Wykonawca nie wywiązuje się w całości lub jakiejkolwiek
części należycie ze swoich obowiązków wynikających z umowy.
e) Zamawiający nie odpowiada za ewentualne szkody wyrządzone przez
uczestników wydarzenia.
f) Strony mogą na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania w pełnej
wysokości w związku z poniesiona szkodą.

§5
1. Osobą

odpowiedzialną

za

realizację

umowy

ze

strony

Wykonawcy

jest

p ...................................., a ze strony Zamawiającego jest p. ...........................................
2. W przypadku zmiany osób wskazanych w ust. 1, strony umowy zobowiązane są
do natychmiastowego poinformowania się wzajemnie na piśmie. Zmiana nie wymaga
wprowadzenia aneksu do umowy.

Siła wyższa
§6
Żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna względem drugiej strony w przypadku, gdy
do niewykonania umowy dojdzie na skutek okoliczności siły wyższej, zdarzeń losowych
lub innych okoliczności niezależnych od woli którejkolwiek ze Stron, którym nie można
było zapobiec przy dochowaniu wymaganej dla tego rodzaju spraw staranności.
W takim wypadku Strony umowy zobowiązują się rozliczyć się wzajemnie
w nieprzekraczalnym terminie 7 (siedmiu) dni, licząc od dnia, w którym przeszkoda
ustała lub ustalić inny, dogodny dla obu stron inny termin realizacji przedmiotu umowy.

Postanowienia końcowe
§7
1.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego.

2.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod
rygorem ich nieważności.

3.

Niniejsza umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
po jednym dla każdej ze stron. Wszystkie załączniki do umowy stanowią jej
integralną część.

4.

Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy miejscowo dla
siedziby Zamawiającego.

Zamawiający:

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

Wykonawca:

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

