
UMOWA Nr …/MDK/2012 projekt 

o świadczeniu usług w zakresie kompleksowej obsługi sanitarnej imprez  

 

Zawarta w dniu ........................ r.  pomiędzy: 

Miejskim Domem Kultury z siedzibą w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/1, powołanym 

Uchwałą Rady Miasta Świnoujście nr XLIII/247/96 z dnia 29.10.1996r., wpisanym  do 

Rejestru Instytucji Kultury – nr wpisu C-I/1, NIP: 855-14-92-635, reprezentowanym przez: 

1. Leona Ryszarda Kowalskiego – Dyrektora, 

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym, 

a firmą: ……………………………………………………………………………, z siedzibą 

w:……………………………………………………………………………………………… 

Tel/fax………………………………… e- mail………………………………………………. 

NIP……………………………………….     REGON………………………………………. 

reprezentowaną  przez: 

1. ………………………………………… – ………………………………………………… 

zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą. 

 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 38/MDK/ORG/2012 z dnia 13.11.2012r., „Na wykonanie 

zamówienia o wartości szacunkowej do 14000 euro pn.: „Kompleksowa obsługa 

sanitarna imprez organizowanych przez Miejski Dom Kultury w 2013 roku obejmująca 

czas przygotowań i realizacji imprez” oraz zgodnie z warunkami określonymi w ofercie , 

zawiera się umowę o następującej treści: 

 

§ 1 

 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi zapewnienia kompleksowej obsługi sanitarnej 

imprez organizowanych przez Miejski Dom Kultury w Świnoujściu, obejmującej czas 

przygotowań i realizacji niżej wymienionych imprez:  

a. Dni Morza 

termin: 21.06 – 22.06.2013 

miejsce: Basen Północny w Świnoujściu 

czas realizacji koncertów: 18.00 – 3.00 

przewidywana liczba widzów: ogółem ok. 15.000 

      b.  Dzień Rybaka 

termin: 29.06 – 30.06.2013 

miejsce: Warszów/Świnoujście 

czas realizacji koncertów: 18.00 – 2.00 

przewidywana liczba widzów: ogółem ok. 5.000 

c. Pływający Festiwal Piosenki Morskiej Wiatrak 2013, Świnoujście Sail 

termin: 15 – 18.08.2013 

miejsce: Wybrzeże Władysława IV w Świnoujściu 

czas realizacji koncertów: 16.00 – 2.00 

przewidywana liczba widzów: ogółem ok. 10.000 

 

§ 2 

 

Niniejsza umowa została zawarta na czas określony i obowiązuje od daty podpisania 

umowy do dnia 31 grudnia 2013r. 

 



§ 3 

 

Wykonawca odda w najem, a Zamawiający wynajmie zgodnie z uprzednim pisemnym 

zamówieniem (złożonym min. 5 dni przed rozpoczęciem wynajmu) przenośne kabiny 

sanitarne (toalety WC) w ilości określanej każdorazowo na poszczególne imprezy. 

Lokalizacja ustawienia kabin określana będzie każdorazowo w zamówieniu przesyłanym do 

siedziby przedstawicielstwa firmy Wykonawcy (tel./fax…………………, e-

mail…………………….). 

§ 4 

 

Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowej obsługi imprez organizowanych przez Miejski 

Dom Kultury w Świnoujściu w roku 2013 poprzez: 

1. ustawienie kabin w dniu imprezy lub w dniu poprzedzającym jej rozpoczęcie zgodnie z 

ustalonym terminem (wraz z serwisem początkowym), 

2. usuniecie kabin po zakończeniu imprezy zgodnie z ustalonym terminem, 

3. dokonania serwisów pośrednich w razie potrzeby Zamawiającego. 

§ 5 

 

1. Zamawiający będzie wykorzystywał kabiny zgodnie z przeznaczeniem. 

2. Zamawiający ma obowiązek zwrotu kabin po okresie obowiązywania umowy w stanie 

niepogorszonym, z uwzględnieniem stopnia normalnego zużycia. 

3. Zamawiający wskazując miejsce ustawienia kabiny oświadcza, że dokonał wszelkich 

uzgodnień i uzyskał wszelkie wymagane w tym celu zezwolenia. 

4. Zamawiający zapewnia możliwość dojazdu do miejsca ustawienia kabin. 

§ 6 

 

1. Z tytułu wykonania usług określonych w § 1 niniejszej umowy Wykonawca będzie 

rozliczany w oparciu o cenę jednostkową: 

a. kwotę ………………… netto (słownie: ………………………….. złotych netto) za 1 szt. 

(1 kabinę sanitarną standard wraz z serwisem początkowym i końcowym), 

b. kwotę ………………… netto (słownie: ………………………….. złotych netto) za 1 szt. 

(1 kabinę sanitarną o zwiększonym standardzie  wraz z serwisem początkowym i końcowym), 

c. kwotę………………… netto (słownie: ………………………….. złotych netto) za każdy 

serwis pośredni (1 szt.) w trakcie trwania imprezy, 

d. kwotę ………………… netto (słownie: ………………………….. złotych netto) za 

transport docelowy i zwrotny kabin (1 - ………szt.) 

2. Cena jednostkowa  wynika z oferty Wykonawcy złożonej do Zapytania ofertowego nr 

38/MDK/ORG/2012, która stanowi integralną część niniejszej umowy. 

3. Do wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 1 zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 

zgodnej z obowiązującymi przepisami. 

4. Wykonawca będzie wystawiać faktury VAT w oparciu o ww. ceny jednostkowe  i ilość 

faktycznie wynajętych kabin sanitarnych po odbyciu się imprezy. 

5. Wynagrodzenia płatne będzie przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy w 

terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 



 

§ 7 

 

We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie ogólnie 

obowiązujące przepisy prawne oraz zobowiązania Wykonawcy zawarte w Ofercie z 

dnia……………………….. roku.  

 

§ 8 

 

Wszelkie informacje i korespondencje dotyczące ochrony obie strony będą traktowały jako 

poufne. 

 

§ 9 

 

Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy 

pisemnej. 

 

 

§ 10 

 

Spory wynikłe przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla 

Zamawiającego. 

 

§ 11 

 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z czego jedną otrzymuje 

Zamawiający. a jedną Wykonawca 

 

§ 12 

 

Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy. 

 

 

 

 

 

 

 

  ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA 

 


