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 Załącznik Nr 2  do Regulaminu 

 

UMOWA ...../2020 

 

zawarta w dniu ..........................2020 r. w Stąporkowie pomiędzy:  

Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Stąporkowie, ul. Piłsudskiego 103,  

26-220 Stąporków, NIP 658-14-48-520 zwanym dalej Zamawiającym, który reprezentuje: 

Katarzyna Sorn Dyrektor przy kontrasygnacie Głównego Księgowego – Marleny Salaty, 

zwanym dalej Wydzierżawiającym 

a 

................................................................................., prowadzącą/ym działalność gospodarczą 

pod nazwą.................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................, 

NIP .........................................................., 

zwanym dalej Dzierżawcą. 

Strony zgodnie postanawiają, co następuje: 

 

§ 1 

 

W wyniku wybrania najkorzystniejszej oferty Wydzierżawiający przekazuje Dzierżawcy  

w dzierżawę teren na wyłączność położony przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury 

 i Sportu w Stąporkowie (dalej MGOKiS); ulica Piłsudskiego 103 (impreza plenerowa  

w Amfiteatrze przy MGOKiS) na prowadzenie działalności „Park Rozrywki i Strefa 

Gastronomiczna” za którą ustala się kwotę ...................................... złotych brutto słownie: 

....................................................................................................................................................... 

Dokładne miejsce wydzierżawianego terenu określa mapka sytuacyjna stanowiąca załącznik  

1 do niniejszej umowy. 

§2 

1. Wydzierżawiający powierza, a Dzierżawca zobowiązuje się do wykonania usług 

związanych z realizacją przez Wydzierżawiającego wydarzenia kulturalno - artystycznego 

pod nazwą Dzień Miasta – Biegun Ciepła, które odbędzie się w dniu 15.08.2020r.  

w Amfiteatrze, zwanego dalej "Wydarzeniem". 

2.   W ramach realizacji niniejszej umowy Dzierżawca zobowiązuje się do zapewnienia usług 

gastronomicznych oraz handlowych, wymienionych w §3 ust. 2. 

3.   Wydzierżawiający zobowiązuje się do: 

1)  opracowania szczegółowej koncepcji programowej i artystycznej Wydarzenia,  

2) zapewnienia oprawy artystycznej Wydarzenia, w tym infrastruktury technicznej  

i estradowej niezbędnej do realizacji Wydarzenia. 

4. Dzierżawca oświadcza, że posiada niezbędny potencjał i doświadczenie do wykonania 

niniejszej umowy i zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne czynności, które będą 
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zmierzały do realizacji umowy zgodnie z jej celami i założeniami, z najwyższą 

starannością. 

5. Dzierżawca oświadcza, iż uzyskał od Wydzierżawiającego wszelkie niezbędne informacje 

dotyczące realizacji niniejszej umowy. 

§3 

1. Wydzierżawiający zapewni, aby Dzierżawca miał wyłączne prawo prowadzenia 

wszelkiego rodzaju handlu podczas Wydarzenia na jego terenie zgodnie z przepisami 

ustawy o zabezpieczeniu handlu podczas imprez masowych. Inne podmioty uprawnione 

będą do prowadzenia handlu na wyżej wymienionym terenie tylko za zgodą Dzierżawcy. 

2. W szczególności, Dzierżawca będzie miał wyłączne prawo do zapewnienia usług  

gastronomicznych, handlu alkoholem oraz usług związanych z obsługą Parku Rozrywki. 

§4 

1. Wydzierżawiający zobowiązany jest do: 

1) zapewnienia bezpieczeństwa osobom uczestniczącym w imprezie, 

2) ochrony porządku publicznego, 

3) zabezpieczenia pod względem medycznym, 

4) zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego obiektów budowlanych wraz  

ze służącymi tym obiektom instalacjami i urządzeniami technicznymi szczególności 

przeciwpożarowymi i sanitarnymi, 

5) ubezpieczenie uczestników imprezy od następstw nieszczęśliwych wypadków, 

6) uzgodnienia z Dzierżawcą ustawienia stoisk handlowych, reklamowych, 

promocyjnych itp., poprowadzenie drogi pożarowej oraz wyjść ewakuacyjnych. 

2. Wydzierżawiający zapewnia: 

1) spełnienie wymogów określonych, w szczególności, w przepisach prawa 

budowlanego, w przepisach sanitarnych i przepisach dotyczących ochrony 

przeciwpożarowej, 

2) udział służb porządkowych, ochrony (pilnującej by nie wnoszono alkoholu –  

w szczególności w opakowaniach szklanych), służb informacyjnych oraz kierującego 

tymi służbami kierownika do spraw bezpieczeństwa zgodnie z przepisami ustawy  

o bezpieczeństwie imprez masowych, 

3) pomoc medyczną, 

4) zaplecze higieniczno-sanitarne, 

5) wyznaczenie dróg ewakuacyjnych oraz dróg umożliwiających dojazd pojazdom 

służb ratowniczych i Policji, 
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6) warunki do zorganizowania łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział  

w zabezpieczeniu Wydarzenia, 

7) sprzęt ratowniczy i gaśniczy oraz środki gaśnicze niezbędne do zabezpieczenia 

imprezy masowej w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych, 

8) wydzielone pomieszczenia dla służb kierujących zabezpieczeniem Wydarzenia, 

9) dostęp do prądu dla Dzierżawcy, 

10) respektowanie wszelkich postanowień umowy podczas Wydarzenia. 

3. Wydzierżawiający opracowuje i udostępnia osobom uczestniczącym w Wydarzeniu 

regulaminu obiektu (terenu) oraz regulamin Wydarzenia zawierający warunki 

uczestnictwa i zasady zachowania się osób na niej obecnych. 

4. Wydzierżawiający opracowuje instrukcję postępowania w przypadku pożaru lub innego 

miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie Wydarzenia.  

§5 

Dzierżawca będzie wykonywał czynności określone w §1, w dniu 15.08.2020 r. 

§6 

Osobą odpowiedzialną za stwierdzenie prawidłowego i zgodnego z umową wykonania 

przedmiotu umowy oraz zatwierdzenie rozliczenia finansowego jest Katarzyna Sorn -  

Dyrektor MGOKiS. Osobą odpowiedzialną za rozliczenie finansowe jest Główny Księgowy –

Marlena Salata. 

§7 

1. Dzierżawca będzie realizował przedmiot umowy siłami własnymi lub przy pomocy 

podwykonawców.  

2. Na Dzierżawcy spoczywa wyłączny obowiązek otrzymania i posiadania wszelkich 

niezbędnych zezwoleń na prowadzenie działalności „Parku Rozrywki i Strefy 

Gastronomicznej”. 

3. Wydzierżawiający przekaże Dzierżawcy informacje lub dokumenty będące w jego 

posiadaniu, niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. 

4. Wydzierżawiający będzie, na ile jest to niezbędne, współpracować z Dzierżawcą przy 

dostarczaniu informacji, których Dzierżawca może oczekiwać w celu prawidłowej 

realizacji umowy.   

 

5.  Dzierżawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie zdarzenia związane z dzierżawą, 

w tym zdarzenia związane z prowadzeniem działalności „Park Rozrywki i Strefy 

Gastronomicznej”, w wyniku, których nastąpiła szkoda na mieniu, zdrowiu lub życiu tak 

osób trzecich jak i Dzierżawcy. W związku z powyższym na Dzierżawcy spoczywa 

wyłączny obowiązek ubezpieczenia prowadzonej działalności od odpowiedzialności 

cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków. 
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6. Dzierżawca zobowiązany jest do utrzymania czystości i porządku na przedmiotowym 

terenie dzierżawy po zakończeniu Wydarzenia. 

§8 

Wydzierżawiający zobowiązuje się do przekazania Dzierżawcy opłaty w wysokości  

30% ustalonej podczas przetargu kwoty do dnia 31 maja 2020 roku. Pozostałe  

70% Wydzierżawiający wpłaci w terminie wskazanym na fakturze na konto Dzierżawcy: 

Bank Spółdzielczy o/Końskie 13 8494 0003 2002 0044 8701 0001 z tytułu wydzierżawienia 

terenu na wyłączność, o którym mowa w §1. Dzierżawca wystawi fakturę VAT do dnia  

15.08.2020 r. 

§9 

Zobowiązuje się Dzierżawcę oraz Wydzierżawiającego do bezwzględnego zachowania 

poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy, także  

po realizacji umowy. 

§10 

 

Strony umowy dopuszczają możliwość podpisania umowy i przesłania jej w wersji 

elektronicznej.  

       §11 

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności. 

§12 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§13 

Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygnięte przez sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Dzierżawcy. 

§14 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

 

........................................................                                     ......................................................... 

                Dzierżawca                                                                           Wydzierżawiający 

 


