
UMOWA NR ……. 

  

zawarta w dniu  …………………… r. pomiędzy: 

Wieluńskim Domem Kultury, 98-300 Wieluń, ul. Krakowskie Przedmieście 5, NIP: 8321042242     

REGON: 000281625, reprezentowanym przez:  Elżbietę Kalińską - Dyrektora 

 

zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………… 

zwanym dalej Wykonawcą, 

w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego o wartości nie 

przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro (podstawa prawna art. 4 ust 8 Ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 26 listopada 2015r., Dz. U. z 2015r. poz. 2164), 

została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 

 

1. W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć  

25 przenośnych kabin toaletowych, przez co rozumie się zapewnienie toalet przenośnych i 

ogrodzenia dla potrzeb imprezy Dni Wielunia, odbywającej się w Parku im. Żwirki i 

Wigury przy ul. Sienkiewicza 98-300 Wieluń w dniach 15-16.06.2019 r. (przedmiot 

zamówienia). 

2. Wykonawca dostarczy: 

1) 22 kabiny typu standard (wyposażonych w: deskę sedesową, pisuar, podajnik na 2 rolki 

papieru toaletowego, zamek wewnętrzny, wskaźnik wolne/zajęte, bezodpływowy zbiornik 

na fekalia z wentylacją)  

2) 1 kabiny typu standard dla osób niepełnosprawnych; 

3) 2 kabin typu VIP (wyposażonych minimum w: oświetlenie, zbiornik na wodę z umywalką, 

automatyczny system spłukiwania czystą wodą, zakryty zbiornik na fekalia (niewidoczna 

zawartość zbiornika), dozownik mydła w płynie, podajnik ręczników papierowych, podajnik 

na papier toaletowy, deskę sedesową, pisuar, lustro, wieszak na ubranie, wskaźnik 

wolne/zajęte, zamek wewnętrzny, podwójny system wentylacji)  

- wraz z pełnym wyposażeniem (ręczniki, papier toaletowy, mydło, woda) i zapewnić w czasie 

imprezy pełny i bieżący serwis toalet (w tym uzupełnianie ręczników, papieru, mydła oraz 

usuwaniem fekaliów lub wymianę toalet – w czasie i zakresie uzgodnionym uprzednio z 

Zamawiającym). Dostawa i ustawienie toalet najpóźniej do dnia 14.06.2019 do godz. 18.00, 

usunięcie najpóźniej 17.06.2018 r do godz. 16.00. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do ogrodzenia terenu imprezy masowej Dni Wielunia 2019 w 

dniach 15,16.06.2019 r. na terenie Parku im. Żwirki i Wigury przy ul. Sienkiewicza w Wieluniu. 

a) Wykonawca zapewni dostawę, rozładunek, montaż oraz demontaż, załadunek i wywiezienie 

płotów przenośnych do wygrodzenia terenu imprezy masowej w Parku im. Żwirki i Wigury 



przy ul. Sienkiewicza w postaci: 390 m płotów scenicznych lekkich o wysokości do 150 cm 

oraz 75 metrów ciężkich barier zaporowych do wygrodzenia sceny (obejmujących także 

narożniki i odpowiednie kątowniki). 

b) Płoty muszą być zamontowane najpóźniej do dnia 14.06.2019 r. do godziny 18.00.  

c) Demontaż ogrodzenia odbędzie się najwcześniej po zakończonej imprezie dnia 16.06.2018 

r. około 24.00, maksymalnie do dnia następnego tj. 17.06.2018 r do godz. 16.00. 

 

4. Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie usunąć ogrodzenia i kabiny po zakończeniu 

umowy wraz z usunięciem i utylizacją fekaliów. 

§ 2 

 

1. Z tytułu wykonania niniejszej umowy Wykonawcy przysługiwać będzie ryczałtowe 

wynagrodzenie w kwocie brutto ………………złotych, w tym kwota netto ……………….. 

złotych plus podatek VAT 8% tj. …………………. złotych. 

2. Termin płatności wynosi 7 dni i jest liczony od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury VAT, przy czym faktura wystawiona zostanie po wykonaniu przedmiotu 

umowy. 

3. Faktura płatna będzie przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze. Za dzień 

zapłaty uważa się dzień polecenia przelewu przez Zamawiającego.  

 

§ 3 

 

1. Wykonawca dostarczy i wyładuje oraz ustawi i zmontuje przedmiot umowy w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego – na terenie Parku im. Żwirki i Wigury przy ul. Sienkiewicza 

w Wieluniu. 
2. Wykonawca zapewni, że serwisy będą wykonywane wyłącznie przez osoby do tego 

upoważnione i posiadające stosowną wiedzę i umiejętności. 

3. Usuwanie fekaliów lub wymiana toalet nastąpi wyłącznie w terminie i zakresie uprzednio 

uzgodnionym z Zamawiającym w sposób niezakłócający przebiegu imprezy. 

§ 4 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia miejsca wykonania umowy dla wykonania 

umowy, dojazd samochodem ciężarowym o DMC 12 ton.  

2. Zamawiający posiada wymagane zezwolenia konieczne dla ustawienia ogrodzeń i toalet oraz 

dojazdu samochodem ciężarowym do miejsca wykonania umowy. 
3. Zamawiający nie może usuwać przedmiotu zamówienia z miejsca dostarczenia oraz oddać ich 

osobie trzeciej w podnajem bez zgody Wykonawcy. 

4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotu 

zamówienia, z wyłączeniem szkody umyślnej Zamawiającego. 

 

§ 5 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

prawa w tym w szczególności kodeksu cywilnego. 

2. Wszystkie zmiany w umowie następują w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 



3. Przeniesienie praw z umowy lub potrącenie dokonywane przez Wykonawcę wymaga uprzedniej 

zgody Zamawiającego udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności.  

4. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż prawidłowe i terminowe wykonanie umowy wpływa 

na wizerunek Zamawiającego oraz możliwość odbycia się zaplanowanej imprezy. Z tego 

powodu, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) w przypadku opóźnienia w dostawie lub usunięciu toalet – za każdą rozpoczętą godzinę 

opóźnienia 500 zł netto. 
b) w przypadku opóźnienia w zakończeniu montażu lub demontażu ogrodzeń – za każde 

rozpoczęte 30 minut opóźnienia – 500 zł netto; 

c) za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek niewykonania umowy w zakresie 

bieżącej obsługi toalet (zachowania czystości, uzupełniania papieru, ręczników, mydła, etc) 

– 200 zł netto; 
d) w przypadku wycieku fekaliów z toalet – 1 000 zł netto za każdy przypadek. 
e) W przypadku dostarczenia wadliwych barier ochronnych lub ich wadliwego montażu, co 

skutkowało ich przerwaniem lub przewróceniem albo spowodowało uszkodzenia ciała 

widzów – 5 000 zł netto za każdy przypadek; 

5. Zastrzeżenie kar umownych nie wyklucza dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości, 

ponad zastrzeżoną karę umowną. Kary mogą się kumulować. 
6. Spory rozstrzyga sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 6 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

  ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 

 


