
    UMOWA
NA WYSTAWIENIE STOISK Z URZĄDZENIAMI REKREACYJNO –

SPORTOWYMI 

zawarta w dniu...............2022R. pomiędzy:
 

Firma:  …................................
NIP …....................  REGON …............................
reprezentowaną przez …....................................
wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej w dniu …..........................................................
zwany dalej Zleceniobiorcą 

a

Centrum Sztuki w Oławie
ul. Młyńska 3
55-200 Oława
NIP: 912-13-97-337
reprezentowaną przez: Dyrektora Annę Ślipko
zwanym dalej Zleceniodawcą

§1
1. Umowa  dotyczy  udostępnienia  terenu  pod  ustawienie  urządzeń  rekreacyjno-

rozrywkowych t.j. 
 ….........
 …...............

– zgodnie z ofertą Zleceniobiorcy na zasadzie wyłączności.
2. Powyższe urządzenia są własnością zleceniobiorcy i nie stanowią przedmiotu roszczeń

osób  trzecich.  Zleceniobiorca  zastrzega  sobie  prawo  do  zmian  w  powyższym
zestawieniu  urządzeń,  za  wcześniejszym  powiadomieniem  i  ustaleniem  ze
Zleceniodawcą. 

§2
1. Przedmiotem umowy jest wyłącznie obsługa imprezy rekreacyjno-rozrywkowej z w/w

urządzeniami wraz z zapewnieniem transportu i przeszkolonej kadry do ich obsługi.
Rozstawienie  i  przygotowanie  do  użytkowania  urządzeń  leży  po  stronie
Zleceniobiorcy.

2. Przedmiot  umowy  nie  obejmuje urządzeń  oraz  punktów gastronomicznych,  stoisk
spożywczych  oraz  punktów  sprzedaży  wszelkiego  rodzaju  zabawek  dla  dzieci,
balonów gumowych  oraz  foliowych  dmuchanych  powietrzem lub  gazem,  pamiątek
festynowych, wiatraczków, tabliczek-pocztówek, koszulek z nadrukami itp.

3. Rozszerzenie  przedmiotu  umowy  o  urządzenia,  punkty  i  stoiska  wymienione  w
punkcie §2 ust 2 wymagają pisemnej zgody Organizatora. 

4. Zleceniodawca oświadcza,  iż  Zleceniobiorca  ma  wyłączność  na  sprzęt  rekreacyjno-
rozrywkowy z wyłączeniem przedmiotów określonych w §2 ust 2 umowy i tym samym
na  powyższej  imprezie  nie  pojawią  się  inne  firmy  ze  sprzętem  o  takim  samym
charakterze jak sprzęt Zleceniobiorcy (sprzęt typu dmuchańce, lunapark).

5. Urządzenia  Zleceniobiorcy  zostaną  ustawione  na  terenie  wyznaczonym  przez
Zleceniodawcę w dniu 24.06.2022r.  w miejscowości Oława, Miasteczko, o godzinie
wyznaczonej przez Zleceniodawcę oraz usunięte w dniu  26.06.2022 po zakończeniu
imprezy, nie później niż 27.06.2022 do godz. 10.00.

§ 3
1. Za udostępnienie terenu Zleceniobiorca przekaże Zleceniodawcy kwotę w wysokości 

…..................... brutto (słownie: …...................złotych brutto), czyli …........ zł netto + 



23% VAT, w tym dostęp do prądu, płatne przelewem do 20 czerwca 2022 r. na konto 
Zleceniodawcy 
Bank Spółdzielczy 10 9585 0007 0010 0006 5171 0001

2. Zleceniobiorca przekaże na rzecz Organizatora 30 bezpłatnych karnetów.
            

§ 4
    1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do:

a) obsługi wystawionych urządzeń opisanych § 1 pkt 1 w wyznaczonym czasie,
b) zapewnienia bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń Zleceniobiorcy zgodnie z

zasadami  bezpieczeństwa  przy eksploatacji  urządzeń i  instalacji  elektrycznych oraz
utrzymania przedmiotu umowy w należytym i nie pogorszonym stanie, oraz bieżącego
serwisowania w przypadku uszkodzeń powodujących zagrożenie bezpieczeństwa,

c) ustawienia urządzeń na wyznaczonym przez Zleceniodawcę terenie,
d) utrzymania urządzeń w czystości
e) zabezpieczenia  we  własnym  zakresie  agregatu  prądotwórczego  w  przypadku

przekroczenia zapotrzebowania na energię elektryczną (pow. 12 kW),
f) do  bieżącego  utrzymania  czystości  zajmowanego  terenu,  jak  również  uprzątnięcia

zajmowanego terenu po zakończeniu imprezy

2. Dla urządzeń wykorzystywanych przez Zleceniobiorcę w trakcie realizacji przedmiotu
umowy,  zleceniobiorca  przedstawi  zleceniodawcy  najpóźniej  w  dniu  podpisania
umowy:

a) aktualne na czas trwania imprezy opisanej w §1 umowy, orzeczenia techniczne oraz
atesty wykorzystywanych urządzeń

b) aktualne na czas trwania imprezy opisanej w §1 umowy, zezwolenia Urzędu Dozoru
Technicznego na eksploatację urządzeń technicznych

c) aktualne na czas trwania imprezy opisanej w §1 umowy i wymagane przez przepisy
szczególne klasyfikacje ogniowe w zakresie stopnia palności wyrobów elastycznych

d) aktualne  na  czas  trwania  imprezy opisanej  w §1  umowy,  pozwolenia  wymagane  i
zgodne  z  obowiązującymi  przepisami  prawa  w  zakresie  prowadzonej  przez
Zleceniobiorcę  działalności  przede  wszystkim  ubezpieczenie  OC  na  kwotę
….......................... złotych

§5
1. Zleceniodawca zobowiązany jest do:

a) zapewnienia Zleceniobiorcy miejsca do prowadzenia usługi
b) zapewnienia  dostępu do przyłącza  energetycznego  o  maksymalnej  mocy 12kW,

3x25A
2. Zleceniodawcy  przysługuje  prawo  przeprowadzenia  kontroli  terenu  zajmowanego

przez  zleceniobiorcę  podczas  trwania  umowy,  pod  względem  zgodności  jego
wykorzystania z treścią niniejszej umowy. 

3. Zleceniobiorca nie ponosi winy za przerwy w działaniu w/w urządzeń, jeżeli zadziałają
czynniki niezależne od uczestnika takie jak:

a) przerwa w dostawie energii elektrycznej
b) spadki napięć w sieci elektrycznej
c) ekstremalne warunki pogodowe
d) inne czynniki zagrażające bezpieczeństwu użytkowników

e)
§6

      Zleceniobiorca nie może bez pisemnej zgody Zleceniodawcy:
a) poddzierżawić oraz wynająć terenu wyznaczonego Mu przez Zleceniodawcę innej oso-

bie trzecie,



b) zmieniać przeznaczenia wyznaczonego terenu oraz 
c) samodzielnie zajmować wyznaczony teren przez okres przekraczający termin obowią-

zywania niniejszej umowy.

§7

1. Zleceniodawcy służy prawo odstąpienia od umowy i/lub rozwiązania umowy bez wy-
powiedzenia w razie:

a) niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  przez  Zleceniobiorcę  wymogów
wymienionych w &4 niniejszej umowy,

b) naruszenia przez Zleceniobiorcę innych postanowień umowy, a w szczególności
nie  zorganizowania  i  nie  przeprowadzenia  usługi  opisanej  w  §1  umowy,  w
sposób i w terminie określonym w umowie. 

2. W wypadku odstąpienia przez Zleceniodawcę od umowy po jej podpisaniu z przyczyn
leżących  po  stronie  Zleceniobiorcy,  Zleceniobiorca zobowiązuje  się  do  zapłaty
Zleceniodawcy  kary  umownej  w  wysokości  dwukrotnej  wartości  wynagrodzenia
wymienionego w § 3, niniejszej umowy.

3. W  przypadku  niewykonania  usługi  w  umówionym  zakresie,  Zleceniobiorca
zobowiązuje się  do zapłaty Zleceniodawcy kary umownej  w wysokości  dwukrotnej
wartości wynagrodzenia wymienionego w § 3, niniejszej umowy.

§ 8

1. Zleceniobiorca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za stan techniczny wykorzy-
stanych urządzeń podczas trwania imprezy oraz w zakresie zapewnienia bezpiecznej
formy korzystania ze sprzętu, który Zleceniobiorca zapewnia w ramach wykonania ni-
niejszej umowy.

2. Zleceniobiorca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody na mie-
niu i na osobach, wyrządzone na terenie wyznaczonym przez Zleceniodawcę oraz pod-
czas korzystania z urządzeń Zleceniobiorcy, zarówno podczas ruchu urządzeń jak i po
ich wyłączeniu. 

3. W  przypadku  wystąpienia  przez  osobę  trzecią  przeciwko  Zleceniodawcy  z
roszczeniami  wynikającymi  ze  szkody  za  którą  odpowiedzialność  ponosi
Zleceniobiorca  zgodnie  z  ust.  2,  wówczas  Zleceniobiorca  zrekompensuje
Zleceniodawcy,  jako  wyłącznie  odpowiedzialny,  wszystkie  koszty  poniesione  przez
Zleceniodawcę  w  związku  ze  skierowaniem  przeciwko  niemu  roszczeń
odszkodowawczych.

§9
1.Administratorem  danych  osobowych  wskazanych  w  komparycji  niniejszej  Umowy

wobec osób uprawnionych do reprezentacji Strony oraz osób do kontaktu wskazanych
przez  Stronę,  jak  również  osób  występujących  w  imieniu  Strony  i  składających
oświadczenia w związku z realizacją Umowy będzie z chwilą ich udostępnienia również
druga Strona. 

2. Strony  zobowiązują  się  przetwarzać  otrzymane  dane  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, tj. zgodnie z Rozporządzenia
(UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne
rozporządzenie  o  ochronie  danych)  oraz  ustawą  z  dnia  10  maja  2018  r.  o  ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zmianami). 

3. Strony zobowiązują się poinformować, w imieniu drugiej Strony, osoby trzecie, których
dane wskazują w Umowie lub dla jej realizacji, w tym udostępniają do kontaktów, o
przekazaniu drugiej Stronie danych osobowych tych osób, celu i zakresie przetwarzania
danych  przez  drugą  Stronę,  prawie  dostępu  do  treści  danych  osobowych  oraz  ich



sprostowania,  możliwości  wniesienia  żądania  zaprzestania  przetwarzania  danych
osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z
obowiązującymi  przepisami  o  ochronie  danych  osobowych  oraz  wszelkie  inne
wymagane,  zgodnie  z  art.  14  RODO  informacje,  jakie  administrator  danych
(odpowiednio  Zamawiający  /Wykonawca)  powinien  przekazać  osobie  której  dane
dotyczą.

§10

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową, należy stosować przepisy kodeksu
cywilnego.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważ-
ności.

3. Wszelkie spory powstałe w toku realizacji niniejszej umowy oraz związane z interpre-
tacją postanowień umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie, a w przy-
padku braku porozumienia, spory rozstrzygane będą przez Sąd miejscowo i rzeczowo
właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.

4. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron niniejszej umowy.

 Zleceniodawca                                                            Zleceniobiorca

  ..............................                                                                       …..................................
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