ZIELONA GÓRA dnia …...........................................

UMOWA nr ……………
zawarta w dniu ………………. w ZIELONEJ GÓRZE , pomiędzy:
………………….………………………………………………………..
Nr dow. Osobistego ………………...........................
zwaną(ym) Zamawiającym, a S.C. FAJER RYSZARD REGINA PRĘDKIEWICZ mającym siedzibę w
ZIELONEJ GÓRZE 66-066 , ul. ŻEROMSKIEGO 14
reprezentowanym przez RYSZARD PRĘDKIEWICZ, zwanym Wykonawcą.
§1
Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia, zezwolenia i ubezpieczenie na wykonywanie Pokazów
sztucznych ogni
§2
1. Zamawiający zleca, a wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie usługi w zakresie: POKAZU
SZTUCZNYCH OGNI w ramach:
IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWEJ
2.

Realizacja pokazu nastąpi w dniu………………….................około godziny ………............
w ……………………………………………….
3.

Wartość usługi strony ustaliły na kwotę: ……………...........zł ( Brutto)
4.

Należność za wykonanie przedmiotu uregulowana zostanie:

A) Zadatek pobrano w kwocie …………............... zł w dniu …………..............…

na numer konta 94 1320 1537 4314 9843 3000 0001 lub gotówką
B)

Pozostałą część należności t. j. …………............. zł należy uregulować najpóźniej trzy dni przed wykonaniem
usługi
§3
W przypadku odstąpienia od umowy którejś ze stron, będzie ona zobowiązana do zapłaty kary umownej w
wysokości 50% wartości przedmiotu umowy.

1.

2. Nie dotyczy to odstąpienia od umowy z powodów działania siły wyższej i warunków atmosferycznych
(wiatr o sile powyżej 9 m/s, powódź, kataklizm, oberwanie chmury, żałoba narodowa. Wykonawca ma możliwość
odstąpienia od umowy bez ponoszenia ujemnych konsekwencji z niej wynikających w przypadku gdy po
wcześniejszej wizji lokalnej na miejscu okaże się , iż miejsce imprezy nie jest przystosowane, bądź w miejscu
imprezy nie jest możliwe obiektywne wykonanie pokazu sztucznych ogni ( np. zaparkowane pojazdy itp.)
§4
Zmiany warunków niniejszej umowy wymagają formy pisemnej aneksu akceptowanej przez obie strony.
1.

§5
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. W sprawach spornych rozstrzygającym będzie Sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy.
3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.
§6

ZLECENIODAWCA zobowiązuje się do dokonania wszelkich zobowiązań
wynikających z umowy licencyjnej ZAiKS (Dz.U.Nr90 z 2016r. Poz 631).

ZAMAWIAJĄCY
……………………………..
( podpis i data )

WYKONAWCA
……………………………..
( podpis i data )

