Załącznik Nr 2

UMOWA

/2020

dotyczy obsługi imprezy rekreacyjno - rozrywkowej
1. Zawarta w dniu ............. 2020r. w Strawczynie pomiędzy:
Samorządowym Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie
26-067 Strawczynie
ul. Żeromskiego 16
reprezentowanym przez: Dyrektora Łukasza Woźniaka
zwanym dalej Organizatorem
a,
reprezentowaną przez:
zwaną dalej Wykonawcą
§1
1. Organizator oświadcza, że organizuje imprezę pn: „Strawczynada”. W dniu 15 sierpnia
2020r., w godzinach od 13.00 do 24.00, w dniu 16.08.2020r w godzinach od 14.00 do 22.00.
2. Przedmiotem umowy jest wynajęcia gruntu pod urządzenia rekreacyjne wymienione w §2
pkt. 1, lit. a.
3. Umowa zawarta jest na czas od dnia podpisania umowy do 16.08.2020r.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do:
a. zainstalowania, rozstawienia i odpowiedniego zabezpieczenia urządzeń rekreacyjnych typu
dmuchańce, karuzele, zjeżdżalnia, trampolina, eurobungee, samochodziki i inne wraz
z obsługą i ochroną na czas trwania imprezy.
b. udostępnienie w/w urządzeń osobom biorącym udział w imprezie.
c. ponoszenia pełnej odpowiedzialności za wszelkie ewentualne szkody będące następstwem
prowadzonej działalności.
2. Wykonawca zapewnia:
a. rozstawione urządzenia spełniają:
Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 październik 2018r.,
w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw
i modernizacji urządzeń transportu bliskiego2). Na podstawie art.8 ust. 4 ustawy z dnia
21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U z 2018r. Poz. 1351 i 1356).
b.

posiada ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną

działalnością gospodarczą.

3. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za działanie ustawionych przez siebie
urządzeń i za ewentualne szkody wywołane

przez urządzenia oraz

z tytułu

świadczonej usługi.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku osób
przebywających na terenie wesołego miasteczka (wynajęcie firmy ochroniarskiej).
5. Po zakończeniu imprezy Wykonawca obowiązany jest uprzątnąć teren, usunąć wszelkie
urządzenia i wyposażenie oraz posprzątać i doprowadzić go do stanu pierwotnego w terminie
3 dni.
6. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Organizator
zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności,
innych niż wymienione w § 3. pkt 5, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych
wobec Wykonawcy.
7. Wykonawca otrzyma wyłączność na organizacje wesołego miasteczka, w wyznaczonym
sektorze. Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowego przygotowania oraz obsługi
„wesołego miasteczka” w dniach 15-16 sierpnia 2020 r. na terenie ściśle określonym przez
Organizatora według załączonej mapki /załącznik Nr 1 – mapka/.
8. Wykonawca zobowiązany jest do wyciszenia muzyki na terenie wesołego miasteczka
w czasie trwania mszy świętej w dniu 16.08.2020r.
§3
1. Organizatora zobowiązuje się do:
a. wyznaczenia Wykonawcy terenu pod obsługę wesołego miasteczka zgodnie z załączonym
do umowy planem graficznym.
b. udostępnia prądu elektrycznego o mocy do 60 kW.
c. nie udostępniania jakiegokolwiek gruntu innemu podmiotowi w okresie, o którym mowa
w §1 umowy, z przeznaczeniem zbieżnym lub identycznym z przeznaczeniem określonym
w umowie.
2. organizator nie zapewnia ochrony wesołego miasteczka.
3. organizator informuje, że na terenie CSR Olimpic obok parkingu będą ustawione stoiska
gastronomiczne, oraz handlowe.
4. Organizatorowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności gdy:
-Wykonawca powiadomi go, że nie jest w stanie wykonać umowy w terminie,
-Wykonawca realizuje obsługę wesołego miasteczka przewidzianą niniejszą umową
w sposób różny od opisanego w umowie.

5. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od
niego niezależnych (klęski żywiołowe, żałoba narodowa, itp.) lub w przypadku nie uzyskania
stosownej zgody na organizację imprezy.
§4
1. Za używanie gruntu, o którym mowa w umowie Wykonawca zapłaci wynagrodzenie
w kwocie …................................................... zł brutto płatne przelewem w dwóch ratach:
a. pierwsza rata w wysokości............................................ zł brutto płatna do 31.05.2020r.
b. druga rata w wysokości …...................................................... zł płatna do 15.07.2020r.
2. Dodatkowo oferent przekaże bilety wstępu na karuzele o wartości.......................... zł brutto.
3. Wykonawca wpłaci kwoty, o których mowa w ust. 1 na rachunek bankowy Organizatora:
nr konta 80 8499 0008 0301 1201 2000 0001
4. W wypadku nie wniesienia kwot, w terminie wskazanym w ust. 1 Organizator może
odstąpić od umowy i zlecić obsługę wesołego miasteczka innemu wybranemu Wykonawcy.
§5
Wykonawcy nie wolno oddawać nieruchomości do używania innym podmiotom na podstawie
jakiegokolwiek tytułu prawnego.
§6
Wydanie nieruchomości Wykonawcy nastąpiło w stanie przydatnym do umówionego użytku,
co Wykonawca niniejszym potwierdza.
§7
Wykonawca odpowiada wobec osób trzecich za ewentualne szkody powstałe na terenie
zajętym pod wesołe miasteczko.
§8
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§9
Spory zaistniałe w wyniku realizowania umowy rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla
siedziby Organizatora.
§10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
§11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym dla każdej ze
stron.
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