
UMOWA 
 
zawarta w dniu ………………………2013 roku w Dąbrowie Górniczej pomiędzy: 
 
Pałacem Kultury Zagłębia z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy Placu Wolności 1,  
NIP 629-001-58-16 reprezentowanym przez: 
- …………………………………………………….. 
zwanym w dalszej części umowy „Organizatorem” 
a 
…………………………………………………………………………………………….. 
zwanym w dalszej części „Klientem”  
 

§ 1 
 
Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy w związku z imprezą   XIX 
Międzynarodowy Piknik Moto - Country  w terminie 29 –30.06.2013r na zasadach 
wyłączności. 
 

§ 2 
„Organizator” oświadcza, że zapewnia „Klientowi” wyłączność spośród podmiotów 
reprezentujących stoiska z lodami. W ramach niniejszej umowy „Organizator” na rzecz 
„Klienta” zobowiązuje się do: 
1. Udostępnienia na rzecz „Klienta” terenu wskazanego w „Wyrysie z mapy zasadniczej- 
Park Hallera” (załącznik nr1 niniejszej umowy) w terminie od 29.06.2013 do 30.06.2013roku 
na stoiska z lodami  

2. „Klient” może wystawić maksymalnie 3 stanowiska. „Organizator” zapewnia przyłącze 
zasilające w energię elektryczną do 9 kW na stanowisko.  
3. Udostępnienia „Klientowi” zasilenia elektrycznego niezbędnego do funkcjonowania 
urządzeń wymienionych w pkt. 1 

§ 3 
 
„Klient” zobowiązuje się na rzecz „Organizatora” do: 
1. „Klient” zapewni we własnym zakresie czystość  
2  „Klient” zapewni we własnym zakresie toalety typu TOI TOI dla personelu obsługującego 
gastronomię zgodnie z wymogami Sanepidu. 
3. „Klient” zabezpiecza we własnym zakresie okablowanie do miejsca z urządzeniami 
elektrycznymi / przewody odpowiadające wymogom BHP i warunkom techniczno-
elektrycznym/. Lokalizacja stanowisk wskazana przez „Organizatora”. 
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 gaśnice p.pożarowe.  
6. „Klient” zobowiązuje się że wszystkie stoiska wymienione w §2 pkt. 1 będą rozstawione 
w dniach 29-3-.06.2013 do godz. 11.00. 
7. „Klient” zobowiązuje się że rozstawi wyłącznie  stoiska wymienione w §2 pkt. 1  
8. „Klient” zobowiązuje się pozostawienia terenu wymienionego w §2 w stanie nie 
odbiegającym w sposób znaczący od stanu zastanego w dniu 31.05.2013 roku. 
9.  „ Klient” za usługi określone w § 2  zobowiązuje się przekazać na rzecz  Organizatora  –
Pałacu Kultury w Zagłębiu, Plac Wolności 1 w Dąbrowie Górniczej kwotę w wysokości   



………………………… zł brutto (słownie: ………………………………..) w dwóch 
transzach.  

 Pierwsza w kwocie ……………. zł brutto / słownie: ……………. / w tym VAT 
23% przelewem na konto Banku PKO Spółka Akcyjna Oddział w Dąbrowie 
Górniczej nr 85124042721111000048351254.  Należność zostanie przekazana w 
terminie do 28.06.2013 roku. Na podstawie dowodu wpłaty „Organizator” 
wystawi Fakturę VAT.  

 Druga w kwocie – …………….. zł brutto /słownie: ………………../  w tym 
VAT 23%   . przelewem na konto Banku PKO Spółka Akcyjna Oddział w 
Dąbrowie Górniczej nr 85124042721111000048351254.  Należność zostanie 
przekazana w terminie do 01.07.2013 roku. Na podstawie dowodu wpłaty 
„Organizator” wystawi Fakturę VAT.  

§ 4 
W przypadku nie wywiązania się z postanowień umowy: 
1. Przez „Organizatora” - pokrywa on koszty, które poniósł „Klient” związane z realizacją 
zobowiązań zawartych w §3 obowiązującym w dniu podpisania umowy, na podstawie 
wystawionej  faktury VAT. 
2. Przez „Klienta” - pokrywa on koszty, które poniósł Organizator związane z realizacją 
zobowiązań zawartych w §2 niniejszej umowy, na podstawie wystawionej faktury VAT. 

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

§ 6 
Strony zachowują w poufałości wobec osób trzecich wszelkie dane dotyczące tajemnicy 
handlowej, marketingowej i promocyjnej, o której mogły dowiedzieć się wykonując niniejszą 
umowę. 

§ 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 
Do rozstrzygania sporów zaistniałych pomiędzy Organizatorem a Klientem właściwy 
będzie sąd dla siedziby Organizatora. 

 
   § 10 

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


