
UMOWA 
zawarta w dniu ……………………………2016 roku w Dąbrowie Górniczej pomiędzy: 
 
Pałacem Kultury Zagłębia z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy Placu Wolności 1,  
NIP 629-001-58-16 reprezentowanym przez: 
Małgorzatę Majewską – Dyrektora 
zwanym w dalszej części umowy „Organizatorem” 
a 
…………………………………………………………….. 
zwanym w dalszej części „Klientem”  
 

§ 1 
 
Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy w związku z Dniami Dąbrowy 
Górniczej, które odbędą się w Parku Hallera w dniach  27.05. - 29.05.2016 roku na zasadach 
wyłączności. 
 

§ 2 
 

„Organizator” oświadcza, że zapewnia „Klientowi” wyłączność spośród podmiotów 
reprezentujących gastronomię. W ramach niniejszej umowy „Organizator” na rzecz 
„Klienta” zobowiązuje się do: 
1. Oddanie na rzecz „Klienta” w najem terenu określonego w „Wyrysie z mapy zasadniczej- 
Park Hallera” (załącznik nr1 do niniejszej umowy) w terminie od 26.05.- 30.05.2016 roku na 
następujące stoiska: 
- mała i duża gastronomia (grill, fast-food, żelki,krówki, orzechy, wata, popcorn, kebab, lody, 
gofry, itp.).   

2. Przekazanie i zwrot terenu odbędzie się na postawie protokołu zdawczo-odbiorczego z 
udziałem Stron. 
3. Udostępnienia „Klientowi” zasilania elektrycznego o łącznej mocy 45 KW rozmieszczonego 
w trzech osobnych rozdzielniach z przyłączami po 2 gniazda trójfazowe i 6 gniazd 
jednofazowych niezbędnego do funkcjonowania urządzeń wymienionych w pkt. 1. 
 

§ 3 
1. „Klient” zapewni we własnym zakresie czystość (kosze na śmieci w ilości minimum15 szt.), 
porządek i ochronę na terenie „ogródka piwnego”  
2. „Klient” zapewni we własnym zakresie odpowiednią ilość wyposażenia „ogródka piwnego” 
w ilości minimum 75 kompletów ław ze stołami i  parasolami ogrodowymi do potrzeb 
imprezy wymienionej w §1. 
3.  Klient” zapewni we własnym zakresie toalety typu TOI TOI dla personelu obsługującego 
gastronomię zgodnie z wymogami Sanepidu. 
4. „Klient” zapewni we własnym zakresie osobę odpowiedzialną za rozstawienie stoisk 
gastronomicznych  wyłącznie na terenie wskazanym przez „Organizatora”. 
5. „Klient” zobowiązuje się, że wszystkie stoiska wymienione w § 2 pkt. 1 będą wyposażone 
w odpowiedni, sprawny sprzęt p.poż.  
6. „Klient” zapewnia, że wszystkie stoiska wymienione w § 2 pkt. 1 będą rozstawione w 
dniach 27.05.- 29.05.2016 do godz. 11.00. 



7. „Klient” zapewnia, że rozstawi wyłącznie  stoiska wymienione w §2 pkt. 1  
8. „Klient” zobowiązuje się do pozostawienia terenu wymienionego w §2 w stanie nie 
pogorszonym. 
9. „Klient” zobowiązuje się do zapewnienia posiłków i napojów gorących dla Organizatora w 
ilości 50 szt. dziennie w okresie od 27.05. do 29.05.2016 roku. 
10.  „ Klient” za najem określony w § 2  zobowiązuje się przekazać na rzecz  Organizatora  –
Pałacu Kultury w Zagłębiu, Plac Wolności 1 w Dąbrowie Górniczej czynsz w wysokości   

…………………… zł brutto (słownie: ……………………………. złotych i 01/100) w dwóch ratach:  

 Pierwsza rata w kwocie …………………. zł brutto / słownie: …………………………… 
złotych / w tym VAT 23% przelewem na konto Banku PKO Spółka Akcyjna Oddział 
w Dąbrowie Górniczej nr 85124042721111000048351254.  Należność zostanie 
przekazana w terminie do 19.05.2016 roku (data wpływu na konto Organizatora). 
Na podstawie dowodu wpłaty „Organizator” wystawi Fakturę VAT.  

 Druga rata w kwocie …………………….          zł brutto /słownie: 
……………………….złotych/  w tym VAT 23% przelewem na konto Banku PKO Spółka 
Akcyjna Oddział w Dąbrowie Górniczej nr 85124042721111000048351254.  
Należność zostanie przekazana w terminie do 31.05.2016 roku(data wpływu na 
konto Organizatora). Na podstawie dowodu wpłaty „Organizator” wystawi 
Fakturę VAT.  

§ 4 
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy: 
1. Przez „Organizatora” - pokrywa on koszty udokumentowane, które poniósł „Klient” 
związane z realizacją zobowiązań zawartych w §3, na podstawie wystawionej  faktury VAT. 
2. Przez „Klienta” - pokrywa on koszty, które poniósł „Organizator” związane z realizacją 
zobowiązań zawartych w §2, na podstawie wystawionej faktury VAT, a także naprawi on 
szkodę, jaką poniesie Organizator w związku z niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem umowy przez Klienta. 
3. Niezależnie o postanowień ust. 2 powyżej, „Organizator” będzie uprawniony do 
natychmiastowego odstąpienia od umowy, nie później niż w terminie do 20.05.2016 roku, w 
przypadku gdy „Klient” nie zapłaci pierwszej raty w terminie do dnia 19.05.2016 roku. 
Wykonanie w takim wypadku prawa odstąpienia przez „Organizatora” nie będzie 
powodować dla niego żadnych negatywnych skutków w szczególności finansowych.  
 

§ 5 
„Klient” zobowiązuje się do pokrycia ewentualnych kosztów Zaiks wynikających z 
prowadzonej działalności. 
 

§ 6 
Strony zachowują w poufności wobec osób trzecich wszelkie dane dotyczące tajemnicy 
handlowej, marketingowej i promocyjnej, o której mogły dowiedzieć się wykonując niniejszą 
umowę, za wyjątkiem przypadków wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 
 

§ 7 
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, za zgodą obu 
Stron. 

 



 
 

§ 8 
W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego. 
 

§ 9 
Ewentualne spory strony postanawiają rozstrzygać polubownie. W przypadku braku 
porozumienia spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby 
„Organizatora”. 
 

§ 10 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
Stron.  
 
 
 
 
Organizator:           Klient: 


