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/Projekt umowy/
Umowa Nr ...... /2020/PR

zawarta w Mielcu dnia............... roku pomiędzy:
Powiatem Mieleckim z siedzibą w Mielcu przy ulicy Wyspiańskiego 6, 39 - 300 Mielec, NIP: 817-19- 

80-506, REGON 690581442, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mieleckiego, w imieniu którego 
działają:

1............................................................
2...........................................................

przy kontrasygnacie..................................................................

zwanym dalej „Organizatorem” 
a

zwanym w dalszej treści umowy „Uczestnikiem”, 
łącznie zwanymi dalej „Stronami”.

Strony działając w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) zawierają umowę o następującej treści:

§ 1-

Uczestnik zobowiązuje się do zapewnienia usługi Wesołego Miasteczka podczas imprezy masowej 
pn. Powitanie Lata i Dożynki Powiatu Mieleckiego zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, którego kopia 

stanowi załącznik nr 1 do umowy.

§ 2 .

1. W ramach obsługi Wesołego Miasteczka Uczestnik zobowiązuje się do zapewnienia minimum 5 
urządzeń stacjonarnych (np.: młot, autodrom, etc.) oraz minimum 5 urządzeń dmuchanych (np.: 

zjeżdżalnia, zamek etc.)
2. Na dystrybucję usług, o których mowa w ust. 1 wyłoniony Uczestnik otrzyma od Organizatora 

wyłączność. Ceny sprzedawanych podczas imprezy usług ustala Uczestnik biorąc pod uwagę 

charakter imprezy.
3. Uczestnik ma prawo pobierania pożytków od stoisk będących przedmiotem wyłączności.

4. Uczestnik zobowiązany będzie do rozstawienia stoisk i urządzeń zgodnie z wytycznymi 

organizatora.
5. Uczestnik zobowiązany będzie do obsługi placu zabaw w trakcie trwania imprezy.
6. Uczestnik zobowiązuje się do posiadania sprawnych instalacji i urządzeń elektrycznych w tym 

własnych agregatów o mocy odpowiedniej do uruchomienia posiadanych urządzeń (dostęp do 
energii elektrycznej zapewnia Uczestnik we własnym zakresie, koszty podłączenia do energii oraz 

koszty energii ponosi Uczestnik).
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7. Uczestnik zobowiązany będzie do bieżącego utrzymania czystości w granicach swojego obszaru, 
a także do zapewnienia odpowiedniej ilości pojemników na odpady przy urządzeniach.

§ 3 .

1. Gotowość Wesołego Miasteczka w dniu 20.06.2020 r. od godz. 12:00, ul. Rzeczna w Mielcu - 

parking. Planowany czas imprezy w godzinach: od godziny 14:00 do godziny 24:00

2. Gotowość Wesołego Miasteczka w dniu 06.09.2020 r. od godz. 12:00, ul. Rzeczna w Mielcu - 
parking. Planowany czas imprezy w godzinach: od godziny 14:00 do godziny 24:00

§ 4 .

1. Uczestnik oświadcza, że:
1) Posiada stosowane uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie usługi.
3) Dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania usługi.
4) Posiada wiedzę i doświadczenie w tego typu usługach.
2. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w mieniu Organizatora lub 

innych osób trzecich, powstałe podczas realizacji prac objętych przedmiotem umowy z przyczyn 

leżących po stronie Uczestnika lub osób trzecich którymi Uczestnik będzie posługiwać się przy 

wykonywaniu prac objętych przedmiotem umowy.

3. Uczestnik odpowiada za wszelkie szkody mogące powstać na skutek niewłaściwe wykonanych prac 

objętych przedmiotem umowy, w tym za wszelkie szkody wyrządzone w mieniu lub osobach trzecich 

powstałych przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

4. Uczestnik zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji Umowy ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia (OC), obejmujące 

swym zakresem co najmniej odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone 
z tytułu czynów niedozwolonych, szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa oraz za 
nieszczęśliwe wypadki.

5. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest objęty 
ochroną ubezpieczeniową w zakresie wskazanym w ust. 4 , stanowi załącznik nr 2 do umowy

6. Jeżeli okres objęcia ochroną ubezpieczeniową będzie krótszy niż okres wymagany w ust. 4, 

Wykonawca zobowiązuje się do stosownego przedłużenia tego okresu, przedstawiając 

Zamawiającemu dokumenty potwierdzające objęcie ochroną ubezpieczeniową na co najmniej 7 dni 
przed upływem dotychczasowej ochrony ubezpieczeniowej.

§5.
1. Uczestnik obwiązany jest wnieść na rzecz Organizatora, zgodnie ze złożoną ofertą, która stanowi 

załącznik nr 3 do niniejszej umowy, opłatę za najem powierzchni pod Wesołe Miasteczko podczas:
1) imprezy masowej pn. Powitanie Lata w wysokości...................zł brutto,

2) imprezy masowej pn. Dożynki Powiatu Mieleckiego w wysokości
\

zł brutto



2. Opłatę należy wpłacić na rachunek bankowy Organizatora najpóźniej do 30 dni kalendarzowych 
przed dniem imprezy masowej. Wpłatę należy dokonać na Nr rachunku bankowego Organizatora: 

36 1020 4391 0000 6002 0167 5271. Za dzień wpłaty uznaje się dzień zaksięgowania środków na 

koncie Organizatora.

3. Organizator wystawi i przekaże Uczestnikowi fakturę VAT w terminie do 14 dni od dnia wpływu 

środków na rachunek bankowy.

4. W przypadku nie spełnienia warunku podanego w § 5, ust 2 umowa wygasa.

§ 6 .
1. Uczestnik zapłaci Organizatorowi kary umowne w wysokości 10 000,00 zł brutto, w przypadku 

odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Uczestnik.

2. Uczestnik zapłaci Organizatorowi kary umowne w wysokości 10 000,00 zł brutto, w przypadku 

wygaśnięcia umowy.
3. Uczestnik zobowiązuje się zapłacić Organizatorowi karę umowną w wysokości 10 000,00 zł brutto 

za każdy przypadek naruszenia § 2 ust 1 (tj. nie zapewnienia minimum 5 urządzeń stacjonarnych 
oraz minimum 5 urządzeń dmuchanych) oraz w przypadku naruszenia § 2 ust 5 i 6.

4. Uczestnik zobowiązuje się zapłacić Organizatorowi karę umowną w wysokości 3000,00 zł brutto 

w przypadku nie przedłożenia dokumentu o którym mowa w §4 ust. 6.

5. Deszcz nie jest warunkiem do zerwania lub negocjacji umowy.
6. Strony umowy mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości faktycznie 

poniesionych strat.
7. Organizator jest uprawniony do żądania zapłaty wszystkich kar, także w przypadku odstąpienia od 

umowy i wygaśnięcia.
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§7.
Strony nie ponoszą odpowiedzialności za całkowite lub częściowe nie wywiązanie się z warunków 

umowy tylko w przypadku działania sił wyższych. Pod pojęciem siły wyższej rozumie się warunki, które 

powstały po zawarciu umowy, w wyniku nieprzewidzianych i niezależnych od Stron zjawisk o 

charakterze nadzwyczajnym, jak wojna, stan wojenny, powszechna epidemia, żałoba narodowa, klęski 

żywiołowe.

§8.
Strony niniejszej umowy zobowiązują się do wzajemnego poszanowania swoich interesów i udzielenia 
sobie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego wykonywania postanowień umowy.

§9-
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

§ 10.

W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
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Wszelkie ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy rzeczowo i miejscowo 

dla siedziby Organizatora.

§ 12.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Organizatora, jeden dla 

Uczestnika.

§ 11.

Organizator Uczestnik

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 -  Ogłoszenie o konkursie

2. Załącznik nr 2 - polisa ubezpieczeniowa odpowiedzialności cywilnej
3. Załącznik nr 3 - oferta Uczestnika z dnia........................


