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ZAŁĄCZNIK NR 4 

 

 

UMOWA NR AD/......../2023 - wzór 

 

zawarta w dniu ….................2023 r. w Busku- Zdroju pomiędzy : 

Buskim Samorządowym Centrum Kultury z siedzibą przy al. Adama Mickiewicza 22 w Busku- Zdroju,  

NIP 655-115-59-54 reprezentowanym przez: 

Marię Wiśniewską– Dyrektora BSCK, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 

a 

…............................................... z siedzibą przy ul. …......................... w …...............................  

NIP …......................................., REGON …................................. reprezentowanym przez : 

…..........................................................................................................................................................., 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. 

 

§ 1 

1. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem nieruchomości gruntowej położonej w Busku- 

Zdroju, obręb 10, stanowiącej tereny zielone przy BSCK, oznaczonej w ewidencji gruntów 

nr 192/12. 

2. Zamawiający wydzierżawi Wykonawcy część działki wymienionej w ust. 1 z przeznaczeniem na 

zapewnienie kompleksowej obsługi gastronomicznej publiczności (wyłączność na zorganizowanie 

i prowadzenie miasteczka gastronomicznego o powierzchni 500 m2) podczas imprezy masowej DNI 

BUSKA-ZDROJU 2023, w terminie 26 – 27.08.2023 r. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji usługi, o której mowa w ust 2 wraz z uzyskaniem 

niezbędnych zezwoleń organów administracyjnych. W szczególności: 

a) zapewni stoiska gastronomiczne dla około 2000 uczestników, których wykaz będzie stanowić 

załącznik nr 1 do niniejszej umowy, 

b) zapewni około 200 miejsc konsumpcyjnych (plenerowych) ławy, stoły, parasole, 

c) przygotuje i przekaże po 30 zestawów żywnościowych: posiłek + napój dla obsługi  imprezy 

masowej ,,DNI BUSKA-ZDROJU 2023” w dniach 26-27 sierpnia 2023 r. 

d) wykonawca zapewnia sobie niezbędny sprzęt i środki potrzebne do wystawienia 

i funkcjonowania stoisk oraz odpowiednią liczbę personelu z ważnymi badaniami lekarskimi, 

e) wykonawca zabezpieczy bieżące utrzymanie w czystości udostępnionej powierzchni w 

trakcie trwania imprezy oraz po jej zakończeniu (organizacja kontenerów na śmieci), 

f) wykonawca na własny koszt wygrodzi teren ogródka piwnego barierkami ochronnymi 

metalowymi od terenu imprezy, 

g) spełnienia wszelkich wymogów dot. przepisów ppoż. oraz sanitarno – epidemiologicznych. 

 

4. Wykonawca w czasie realizacji umowy odpowiada za bezpieczeństwo publiczności na 

wydzierżawionym terenie, oświetli tereny zielone w obrębie wydzierżawionego terenu, zagospodaruje 

teren zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym oraz w terminie 1 dni od zakończenia realizacji umowy 

uporządkuje wydzierżawiony teren. 

5. Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do energii elektrycznej w trakcie trwania imprezy. 

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania informacji Zamawiającemu na temat niezbędnej mocy 

przyłącza elektrycznego potrzebnego do poprawnego wykonania usługi. 

6. Zamawiający zapewni na terenie imprezy służbę ochrony. 

7. Zamawiający nie dopuszcza sprzedaży napojów w butelkach szklanych ze względów bezpieczeństwa. 
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Na terenie wydarzenia będą sprzedawane, podawane i spożywane napoje alkoholowe zawierające nie 

więcej niż 4,5 % alkoholu, wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym. Sprzedaż, podawanie oraz 

spożywanie napojów alkoholowych będą prowadzone wyłącznie w godzinach trwania imprezy, tzn. 

dnia 26. sierpnia 2023 r. (sobota) od godz. 12:00 do godz. 22:00; dnia 27 sierpnia 2023 r. (niedziela) 

od godz. 12:00 do godz. 22:00. 

 

§ 2 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, za wydzierżawienie terenów zielonych o powierzchni 

ok. 500 m2 oraz wyłączność na zorganizowanie i prowadzenie miasteczka gastronomicznego podczas 

imprezy masowej „DNI BUSKA-ZDROJU 2023” 26 – 27 sierpnia 2023, kwotę: …………………… 

PLN netto, (słownie:…………….……………………………………………..… + VAT wg stawki 

23%, tj. ……...…………………………………………………………...……… PLN brutto (słownie: 

…………………………………………………………………….….  zł brutto) 

2. Kwota, o której mowa ust. 1 § 2 w  zawiera następujące składniki : 

a) czynsz dzierżawny, 

b) zużycie energii elektrycznej, 

c) opłatę za wyłączność na świadczenie usługi gastronomicznej w trakcie trwania imprezy masowej ,,DNI 

BUSKA-ZDROJU 2023”. 

3. Zapłata kwoty, o której mowa w ust. 1 § 2 nastąpi po podpisaniu umowy, w sposób następujący: 

I rata 60 % kwoty do dnia 10 sierpnia 2023 r., II rata 40% kwoty do dnia 24 sierpnia 2023 r. przelewem na 

rachunek bankowy Zamawiającego nr: 50 8480 0004 2001 0000 9922 0001 na podstawie 

wystawionej przez Zamawiającego FV. 

4. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy 

Zamawiającego. 

5. W przypadku nieterminowej płatności Zamawiający naliczy obowiązujące ustawowo odsetki 

za każdy dzień opóźnienia. 

6. Nieuiszczenie I i II raty powoduje, iż Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy 

z Wykonawcą. Ponadto Zamawiający będzie miał prawo dochodzenia kar umownych i ewentualnego 

odszkodowania na warunkach wskazanych w umowie. Wykonawca nie będzie miał prawa w tym 

przypadku dochodzenia kar umownych, ani ewentualnego odszkodowania. 

7. Ewentualna zmiana stawki podatku VAT skutkować będzie zmianą kwoty brutto. Kwota ulegnie 

zmniejszeniu w przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług lub powiększeniu 

w przypadku podwyższenia stawki podatku od towarów i usług. Zmiana podatku będzie wymagała 

sporządzenia aneksu do niniejszej umowy. 

 

 

§ 3 

Wykonawca zobowiązuje się do : 

1. Przedstawienia Zamawiającemu na co najmniej siedem dni przed upływem terminu obowiązywania 

dotychczasowej polisy nowej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z realizacją umowy. 

2. Należytego wykonania postanowień umowy. 

3. Świadczenia usług gastronomicznych na wysokim poziomie. 

4. Uzyskania niezbędnych zezwoleń organów administracyjnych. 

5. Terminowej realizacji umowy. 

6. Przestrzegania przepisów BHP i ppoż. i innych przepisów  porządkowych. 
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7. Wykonywania postanowień umowy zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, w tym 

sanitarnymi i o ochronie środowiska. 

8. Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan sanitarny świadczonej usługi przed organem kontrolnym 

Sanepid. 

9. Ponoszenia wszelkich kosztów finansowych z tytułu szkód materialnych wynikłych z winy 

zatrudnionych pracowników w czasie wykonywania usługi. 

10. Wykonawca wyposaży wszystkich zatrudnionych pracowników w oznakowaną odzież oraz 

zobowiązany jest do przeszkolenia ich w zakresie przepisów bhp i ppoż. 

11. Wykonawca odpowiada za brak u pracowników (związanych w jakikolwiek sposób z realizacją 

przedmiotu umowy) wymaganych uprawnień i badań, w tym orzeczenia lekarskiego o zdolności do 

pracy na swoim stanowisku oraz aktualnych książeczek zdrowia. 

12. Wykonawca pokryje wszystkie kary nałożone na Zamawiającego przez Sanepid lub inne służby 

wskutek nienależytego wykonania niniejszej umowy przez pracowników Wykonawcy. 
 

 

§ 4 

1. W przypadku, gdy Wykonawca nie wywiąże się z postanowień niniejszej umowy, które będzie 

skutkowało utrudnieniami w przeprowadzeniu imprezy masowej ,,DNI BUSKA-ZDROJU 2023” lub 

jej części, będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 

stanowiącej 100 %  kwoty, o której mowa w § 2 ust. 1. 

2. Odstąpienie przez Zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

będzie związane z obowiązkiem zapłaty kary umownej w wysokości stanowiącej 100 %  kwoty, 

o której mowa w § 2 ust.1. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania ponad wartość kar umownych, 

na zasadach ogólnych. 

 

§ 5 

Wykonawca nie ma prawa bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego (pod rygorem 

nieważności), przelać na osoby trzecie jakichkolwiek uprawnień wynikających z niniejszej umowy, 

a w przypadku zaistnienia takiej sytuacji Zamawiającemu przysługuje prawo do niezwłocznego 

odstąpienia od umowy (zapisy o karach umownych stosuje się odpowiednio). 

 

 

§ 6 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Buskie 

Samorządowe Centrum Kultury z siedzibą w Busku- Zdroju, Al. Mickiewicza 22, w celu realizacji 

umowy na świadczenie ww usługi – zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27 kwietnia 2016r. 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) (Dz. Urz. UE L nr 119). 

 

§ 7 

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 (zwanej dalej 

RODO) Buskie Samorządowe Centrum Kultury, al. Mickiewicza 22, 28-100 Busko-Zdrój informuje, że: 

1. Administratorem Danych Osobowych  jest Buskie Samorządowe Centrum Kultury zwane dalej 
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Administratorem; 

2. Kontakt z Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie 

danych): e-mail: iodo@marwikpoland.pl. 

3. Pani /Pana  dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, 

której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem 

umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 

4. Pani/Pana wyżej wymienione dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba że 

wynikać to będzie z przepisu prawa; 

5. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej; 

6. Wyżej wymienione dane osobowe Pani /Pana będą przechowywane przez okres trwania umowy,  

a następnie przez okres wynikający z przepisów prawa; 

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących 

osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; 

8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; 

9. Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa; 

10. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie 

profiluje danych osobowych; 

11. Administrator Danych Osobowych nie planuje przetwarzać danych osobowych 

w celu innym niż cel, w jakim dane osobowe zostaną zebrane. 

 

§ 8 

1. Strony zobowiązują się do nieujawniania osobom trzecim jakichkolwiek informacji o Umowie. 

2. Zmiany postanowień niniejszej umowy  mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, w postaci 

aneksu pod rygorem nieważności. 

3. W sytuacjach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem zastosowane mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

4. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub powstające w związku z nią Strony zobowiązują 

się rozstrzygnąć polubownie. 

5. W przypadku braku możliwości porozumienia, sądami właściwymi do rozpatrzenia ewentualnego 

sporu między Stronami, są sądy właściwe miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

6. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

 

 

 

 

…………………………………. …………………………………. 

Wykonawca Zamawiający 

 

mailto:iodo@marwikpoland.pl

