
 
 
 
 

Załącznik nr 4 

 

 

Istotne postanowienia Umowy na 

wykonanie zabudowy Wielkopolskiego stoiska na targi 

krajowe TOUR SALON 2016 wraz z usługami w zakresie 

montażu, demontażu w oparciu o gotowy projekt graficzno-

plastyczny oraz obsługi technicznej, transportu i sprzątania 

tego stoiska podczas targów 

 
 

zawarta w dniu…………………..2015 roku, pomiędzy: 

 

Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu, przy ul. 27 Grudnia 17/19 (adres do 

korespondencji: ul. Piekary 17, 61-823 Poznań), zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Wydział VIII 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Poznań Nowe Miasto i Wilda  

w Poznaniu pod numerem 0000178416, o numerze NIP 778-14-13-656, REGON 634538527 

reprezentowaną przez: 

 

 

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

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a 

 ………………………………………………………, z siedzibą w ……………., przy 

ul………………………….., NIP……………………………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą” 

 

 

§ 1 

 

Przedmiotem umowy jest wykonanie zabudowy Wielkopolskiego stoiska na targi krajowe 

TOUR SALON 2016 w lutym 2016 r. w Poznaniu wraz z usługami w zakresie montażu, 

demontażu w oparciu o gotowy projekt graficzno-plastyczny oraz obsługi technicznej i 



sprzątania tego stoiska podczas targów w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 29 

lutego 2016 r. 

 

§ 2 

 

1. Zakres realizacji zamówienia określa Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

wskazany w zapytaniu ofertowym stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się: 

a) do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z projektem graficzno-

plastycznym stoiska na targi krajowe TOUR SALON 2016 r., stanowiącym 

załącznik nr 2 do niniejszej umowy, 

b) do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze Szczegółowym opisem 

przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 niniejszej umowy, 

c) do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy 

technicznej oraz obowiązującymi przepisami i normami, 

d) do informowania Zamawiającego o wszelkich przeszkodach, które miałyby 

wpływ na terminowe ukończenie przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując przedmiot umowy nie naruszy praw 

majątkowych osób trzecich i przekaże Zamawiającemu elementy stoiska w stanie wolnym 

od obciążeń prawami osób trzecich. 

  § 3 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zabudowy stoiska targowego na targi 

krajowe TOUR SALON 2016 w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego 

zgodnie z załączonym projektem graficzno-plastycznym stoiska stanowiących załącznik 

nr 2 do niniejszej umowy. Dokładny termin imprezy TOUR SALON 2016 przekazany 

zostanie Wykonawcy przez Zamawiającego po podpisaniu niniejszej umowy. 

2. Wykonawca przy wykonywaniu logo oraz claimu zobowiązany jest do stosowania zasad 

Systemu Identyfikacji Wizualnej, który jest własnością Zamawiającego.                         

Założenia Systemu Identyfikacji Wizualnej wraz ze wszystkimi niezbędnymi 

informacjami zostaną przekazane Wykonawcy wraz z projektem w terminie ustalonym 

przez strony, nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy. 



3. W trakcie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do zabudowy stoiska 

targowego przy użyciu elementów wizualizacji uwzględniających specyfikację 

przekazaną przez Zamawiającego. Napisy informacyjne dot. współwystawców (lista 

współwystawców dostarczona na 2 tygodnie przed terminem rozpoczęcia targów). 

Zdjęcie-mapa oraz dodatkowe informacje dostarczane będą Wykonawcy przez 

Zamawiającego na 14 dni kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia imprezy targowej.              

§ 4 

 

1.Warunki techniczne montażu i eksploatacji stoiska targowego określają w szczególności:  

1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie BHP podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401),  

2) Projekt graficzno-plastyczny zabudowy stoiska w wariancie zabudowy 60 metrów 

kwadratowych wraz ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia 

stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy, 

3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do umowy. 

 

§ 5 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie netto  

wysokości: …………………………zł (słownie………………………………………………...). 

Wynagrodzenie brutto: …………………zł (słownie …………………………….....................).                                                              

  2.  Cena określona w ust. 1  obejmuje: 

1) transport konstrukcji oraz wyposażenia stoiska targowego do i z miejsca ekspozycji, 

2) montaż i demontaż stoiska targowego w miejscu ekspozycji (TARGI TOUR SALON 

2016 w lutym 2016 r. w Poznaniu) wraz z podłączeniem i eksploatacją mediów, 

3) ubezpieczenie prac montażu/demontażu stoiska targowego oraz elementów                       

i wyposażenia stoiska targowego, za które odpowiada Wykonawca, w okresie 

obowiązywania umowy, 

4) usługi sprzątania stoiska po montażu i demontażu stoiska oraz utrzymania czystości 

stoiska podczas trwania imprezy targowej. 



2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w  ust. 1, 

jedynie w przypadku gdyby uległa zmianie ustawowa stawka podatku VAT – w takim 

przypadku Strony zobowiązują się zrealizować przedmiot zamówienia za inną, 

odpowiednio zmienioną cenę brutto, niż wskazana w umowie. Zastrzeżenie to nie 

dotyczy ustalonego w umowie wynagrodzenia netto.  

 

 

§ 6 

1. Odbiór prac montażowych i przekazanie stoiska do eksploatacji Zamawiającemu, 

dokonany będzie w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia imprezy targowej na 

podstawie protokołu odbioru. Bezwzględne zgłoszenie odbioru gotowego stoiska 

targowego musi nastąpić najpóźniej do godziny 16.00 dnia poprzedzającego rozpoczęcie 

imprezy targowej. 

2. Nieobecność Zamawiającego lub jego przedstawiciela do godziny 20:00 dnia 

poprzedzającego dzień rozpoczęcia imprezy targowej upoważnia Wykonawcę do 

dokonania jednostronnego odbioru stoiska do eksploatacji, która to czynność jest 

podstawą do wystawienia faktury VAT.  

3. Wykonawca i Zamawiający sporządzą w dniu zakończenia imprezy targowej protokół 

zdania Wykonawcy wyposażenia stoiska targowego z opisem stanu przekazywanego 

wyposażenia Wykonawcy.   

 

§ 7 

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w §5 ust. 1 będzie płatne w po zakończeniu imprezy 

targowej na podstawie wystawionej faktury. 

2. Podstawą wystawienia faktury jest zakończenie działań w zakresie prac określonych w 

§5 ust.2 potwierdzone stosownym protokołem. Faktura VAT  będzie wystawiana do 7 

dni po podpisaniu protokołu wyżej wymienionych prac. 

3. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji 

podatkowej NIP:........................ 



4. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji 

podatkowej NIP: 7781413656. 

5. Termin płatności faktury wystawionej przez Wykonawcę wynosi do 14 dni od daty 

doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu. 

 

§ 8 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić ochronę przekazanego mu mienia 

Zamawiającego w czasie obowiązywania umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się ubezpieczyć na wypadek zaginięcia lub uszkodzenia 

elementów i wyposażenia stoiska targowego przez cały okres trwania umowy z 

przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca oświadcza, iż ewentualne straty Zamawiającego wynikłe z utraty lub 

zniszczenia elementów i wyposażenia stoiska targowego, za które odpowiada 

Wykonawca w okresie, w którym posiada przedmiotowe elementy, zostaną pokryte 

przez ubezpieczyciela Wykonawcy lub z jego środków własnych. 

4. Wykonawca w ramach realizacji zadania zobowiązany jest do wyposażenia stoiska w 

media, tj. prąd i Internet. Po zakończeniu targów Wykonawca zobowiązany jest do 

odłączenia ww. mediów oraz demontażu stoiska. Wszelkie koszty przyłączy i 

eksploatacji mediów leżą po stronie Wykonawcy. 

5. Wykonawca oświadcza, iż świadczyć będzie pomoc techniczną podczas trwania 

imprezy targowej obejmującą zapewnienie prawidłowego funkcjonowania elementów 

wyposażenia stoiska (w szczególności sprzętu elektronicznego, wiązki elektrycznej, 

punktów świetlnych etc.). 

 

§ 9 

1. Wykonawca odpowiada za terminową realizacji usług wymienionych w §1 niniejszej 

umowy. W przypadku nie dotrzymania terminu realizacji niniejszych usług z winy 

Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 3% wartości 

wynagrodzenia netto należnego za imprezę targową, za każdą rozpoczętą godzinę 



zwłoki w przekazaniu gotowego stoiska, liczoną od godz. 16.00 dnia poprzedzającego 

imprezę targową, w którym stoisko miało zostać przygotowane.  

2. Za przekroczenie terminu demontażu stoiska, wyznaczonego przez organizatora 

imprezy, Wykonawca ponosi koszty w wysokości 100% kosztów – kar naliczonych 

przez organizatora imprezy. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy w 

terminie do 14 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia imprezy targowej z przyczyn 

niezależnych od Zamawiającego w wysokości 30% wynagrodzenia netto określonego w 

§5 ust. 1, 

4. W przypadku odstąpienia od umowy w okresie krótszym niż 14 dni roboczych przed 

terminem rozpoczęcia imprezy targowej przez Wykonawcę zwróci on wszystkie koszty 

udokumentowane i faktycznie poniesione przez Zamawiającego w związku z 

przygotowaniem i uczestnictwem w imprezie targowej oraz zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 50% wynagrodzenia netto określonego w §5 ust. 1. 

5. Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia kar umownych 

przez Zamawiającego. 

6. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

7. W przypadku nie wykonania zabudowy stoiska zgodnie ze szczegółowym opisem 

przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy oraz zgodnie 

załączonym projektem graficzno-plastycznym stoiska stanowiącym załącznik nr 2 do 

niniejszej umowy Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy. Zamawiający nie 

pokrywa kosztów dotychczas poniesionych przez Wykonawcę. 

8. W razie stwierdzenia wad w zabudowie stoiska targowego nadających się do usunięcia 

Zamawiający może: 

 a)  żądać natychmiastowego usunięcia wad, 

 b)  obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy odpowiednio do 

utraconej wartości - użytkowej estetycznej i technicznej. 

9. W razie stwierdzenia wad nie nadających się do usunięcia Zamawiający może: 

 a)   w przypadku gdy uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego  

       przeznaczeniem: obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do   

       utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej lub odstąpić od umowy.  



10. Jeżeli Wykonawca nie usunie usterki, uszkodzenia lub wady w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie, Zamawiający może usunąć wadę we własnym zakresie lub za 

pomocą osób trzecich na ryzyko i koszt Wykonawcy, a poniesione koszty zostaną 

pokryte z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

§ 10 

 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu Stron wyrażoną 

na piśmie, pod warunkiem nieważności. Zmiana postanowień niniejszej umowy może 

nastąpić w sytuacjach/warunkach określonych poniżej. 

1) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi 

zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizacją przedmiotu umowy. 

2) Gdy zajdzie konieczność zastosowania (dostawy) towarów zamiennych, w sytuacji 

gdy towary przewidziane (zaoferowane) w ofercie wybranego Wykonawcy nie 

mogą być użyte przy realizacji przedmiotu umowy z powodu zaprzestania ich 

produkcji lub na przykład wycofania z rynku. 

3) Strony mogą domagać się przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy 

tylko i wyłącznie z powodu wystąpienia siły wyższej, rozumianej jako wystąpienie 

czynnika niezależnego i niezawinionego przez którąkolwiek ze stron, mającego 

wpływ na realizację postanowień umowy.  Termin wykonania umowy może 

zostać przedłużony, w takiej sytuacji, o czas występowania siły wyższej.    

§ 11 

1. Strony zobowiązane są do wzajemnego informowania się o zmianie siedziby lub adresu 

do doręczeń. W razie zaniechania tego obowiązku korespondencja wysłana na ostatni 

podany adres ma skutek doręczenia.  

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie właściwe 

przepisy k.c. oraz inne powszechnie bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.  

3. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu, 

pod rygorem nieważności.  



4. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą polubownie,  

w przypadku braku porozumienia spór rozstrzygnie sąd właściwy dla Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej  

ze Stron. 

 

 

 

            ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA 

 

 

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


