
Załącznik nr 3  
do zaproszenia do składania ofert 

 
 

 
Umowa Nr ....../A/17 wzór 

zawarta w dniu ............w Dzierżoniowie , pomiędzy:  

Dzierżoniowskim Ośrodkiem Kultury, z siedzibą w Dzierżoniowie 58-200, ul. 

Świdnicka 23, reprezentowanym przez Krzysztofa Tokarskiego  – dyrektora DOK przy 

kontrasygnacie, którą stawia główna księgowa – Dorota  Żyła, 

 zwanym dalej Zamawiającym,  

a 

 .................................. z siedzibą w ......................................., NIP ................., Regon 

.......................... reprezentowanym przez ………………………………………… 

zwaną dalej  Dostawcą;  

o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wynajem toalet przenośnych na imprezy 

plenerowe organizowane przez Zamawiającego na terenie miasta Dzierżoniowa  

w 2017 roku.  

2. Szczegółowy wykaz terminów dostaw, serwisów i ilości stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy. 

§ 2 

1. W ramach niniejszej umowy Dostawca zobowiązany jest zapewnić toalety i usługi 

serwisowe w terminach i ilościach ustalonych w załączniku Nr 1, 

2. Strony dopuszczają zmiany w ilości toalet w odniesieniu do załącznika Nr 1, po 

uprzednim porozumieniu stron na podstawie pisemnego zgłoszenia złożonego przez 

Zamawiającego.  

§ 3 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający wypłaci Dostawcy należność 

obliczoną wg uzgodnionych stawek brutto: 

 

 Majówka z balonami ..…………………… zł brutto, 

 Dni Dzierżoniowa   .............................. zł brutto, 

 Poezja na murach  ............................... zł brutto, 

 MIODOBRANIE    .............................. zł brutto, 

 
2. Wypłata należności nastąpi przelewem na podstawie faktury VAT w ciągu 14 dni od 

daty jej otrzymania, po każdej imprezie plenerowej. 

 

§ 4 

1. W przypadku nieterminowego dostarczenia toalet przenośnych, Dostawca wypłaci 

Zamawiającemu kary umowne w wysokości 50 zł netto za każdą godzinę opóźnienia. 



2. Strony dopuszczają zmianę terminu dostawy na późniejszą, wyłącznie po pisemnej 

akceptacji Zamawiającego. 

3. Nie dostarczenie toalet przed rozpoczęciem imprezy plenerowej lub dostarczenie 

ich po rozpoczęciu imprezy skutkuje karą umowną w wysokości wynagrodzenia 

określonego w § 3 pkt 1 niniejszej umowy. 

 

§ 5 

1. Strony ustalają, że odwołanie realizacji przedmiotu umowy przez którąkolwiek ze 

stron może nastąpić tylko i wyłącznie w przypadku zaistnienia czynników niezależnych 

od Organizatora tj. z powodu tzw. siły wyższej. Dla potrzeb niniejszej umowy siła 

wyższa oznacza zewnętrzne zdarzenie niemożliwe do zapobieżenia przy dołożeniu 

przez strony umowy należytej staranności. 

2.  Odwołanie realizacji imprez w terminie krótszym niż 30 dni przed datą określoną w 

Załączniku nr 1, pociąga za sobą skutki w postaci kary finansowej w wysokości 

określonej do każdej imprezy w Załączniku nr 1 wypłaconej stronie poszkodowanej 

przez stronę odwołującą. 

3. Naruszenie w sposób drastyczny warunków umowy przez którąkolwiek ze stron 

powoduje jej natychmiastowe rozwiązanie. 

 

§ 6 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdą przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 7 

Spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygać będą właściwe dla 

Organizatora sądy powszechne. 

 

§ 8 

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

 

§ 9 

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla 

każdej ze stron. 

 
       ZAMAWIAJĄCY       DOSTAWCA 
                                                                
 
 
 
 


