UMOWA WESELNA
Zawarta w dniu

pomiędzy:

Centrum Fala 1 Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 02-801 Warszawa,
ul. Puławska 403, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000325848,
NIP 521-30-40-894, REGON 016008029, Kapitał zakładowy: 24.000,00 zł,
reprezentowaną przez:
– Dyrektor Centrum Fala 1
zwaną dalej „Wykonawcą”,
a
1.

zameldowana w
/
/ przy ulicy
o numerze i serii:
; telefon kontaktowy:

, legitymująca się dowodem osobistym

oraz
2.

zameldowana w
/
/ przy ulicy
o numerze i serii:
; telefon kontaktowy:

, legitymująca się dowodem osobistym

zwanymi dalej „Zamawiającym”,
zwane dalej „Stronami”, o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1.

Przedmiotem umowy jest zorganizowanie przez Wykonawcę na zlecenie Zamawiającego imprezy
Przyjęcia Weselnego w Centrum Rekreacyjno-Wypoczynkowym FALA 1 przy ul. Gościnnej 5
w Łazach („ośrodek”) zgodnie z ustaleniami:
a) Termin imprezy:
(dokładna data),
b) Czas trwania imprezy: od godz.
do godz. 05:00 następnego dnia,
c) Liczba uczestników:
d) Poprawiny w dniu
od godz. 12:00 do godz. 18:00
e) Liczba uczestników na poprawinach
f) Rezerwacja pokoi: ilość
w okresie od
do

2. Ostateczne dane zawarte w punkcie 1 podpunktach b), c), d), e), Zamawiający zobowiązany jest
podać na piśmie, nie później niż na 10 dni kalendarzowych przed terminem imprezy.
3. Wykonawca jest zobowiązany do rezerwacji pokoi dla Zamawiającego w ilości podanej przy
podpisaniu umowy, nie gwarantuje jednak, że będzie możliwość zwiększenia tej ilość
w późniejszym terminie.
4. Wykonawca oświadcza, że jest dzierżawcą ośrodka i zapewnia, że jest uprawniony do władania
ośrodkiem na zasadzie wyłączności.
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§2
Menu
1.

Integralną częścią umowy jest menu, stanowiące załącznik nr.1 do niniejszej umowy, które
zawiera koszt całkowity przyjęcia wraz z rezerwacją pokoi.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z wyceny zawartej w załączniku nr.1, będzie ustalone
ostatecznie według zmian wynikających z ustaleń określonych w §1 pkt.2
3. Zmiany po terminie ustalonym w §1 pkt.2 nie będą miały wpływu na obniżenie wysokości
wynagrodzenia.
§3
Straty i zniszczenia
1.

Zamawiając zobowiązuje się do przestrzeganie wszelkich przepisów oraz zasad korzystania
z ośrodka, ustalonych przez Wykonawcę oraz używanie pomieszczeń ośrodka i rzeczy
znajdujących się na jego wyposażeniu w sposób odpowiadający ich przeznaczeniu.

2. Zamawiający zobowiązuje się do pokrycia ewentualnych strat lub zniszczeń pomieszczeń ośrodka
i rzeczy znajdujących się na jego wyposażeniu, spowodowanych przez uczestników imprezy
w czasie pobytu w ośrodku, z wyłączeniem będącego następstwem normalnego użytkowania przez
uczestników zużycia pomieszczeń ośrodka i rzeczy znajdujących się na jego wyposażeniu.
3. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanych w ustępie 2 niniejszego paragrafu:
a) strony sporządzą pisemny protokół stwierdzający zaistnienie strat lub zniszczeń, okoliczności
ich zaistnienia, rozmiar i charakter strat lub zniszczeń oraz – w miarę możliwości – osobę,
która doprowadziła bezpośrednio do powstania strat lub zniszczeń,
b) w terminie 7 dni od spisania protokołu, o którym mowa w punkcie poprzedzającym,
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na adres wskazany w komparycji umowy pisemną
wycenę zaistniałych strat lub zniszczeń,
c) Zamawiający uiści kwotę wynikającą z pisemnej wyceny w terminie 14 dni od daty doręczenia
mu pisemnej wyceny, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w pisemnej
wycenie,
d) w przypadku kwestionowania przez Zamawiającego wynikającej z pisemnej wyceny kwoty,
Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu dokumentacji
potwierdzającej wysokość poniesionych przez Wykonawcę strat, w tym zwłaszcza faktur VAT
i rachunków obejmujących zakup materiałów lub usług koniecznych dla naprawy
zniszczonych elementów, względnie – stosownych wycen, sporządzonych przez powołane do
tego podmioty profesjonalne. Do czasu przedłożenia ww. dokumentacji Zamawiający
wstrzyma się z płatnością kwoty, wynikającej z pisemnej wyceny,
e) wstrzymanie się z płatnością na zasadach wynikających z punktu poprzedzającego, nie
powoduje popadnięcia przez Zamawiającego w zwłokę lub opóźnienie.
§4
Płatności
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zamawiający zobowiązuje się do wpłaty zadatków:
a) w dniu
wpłacono zadatek w wysokości 1.000zł (słownie: jeden tysiąc zł)
b) do dnia
zadatku w wysokości
(słownie:
zł).
Pozostałą część wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzględnieniem ewentualnych dodatkowych
kosztów wynikających z późniejszych ustaleń, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić najpóźniej
w dniu następnym po zakończeniu imprezy określonej niniejszą umową.
W przypadku braku wpłaty zadatków określonych w §4 pkt.1, Wykonawca uprawniony jest do
odstąpienia od umowy w ciągu kolejnych dwóch dni kalendarzowych.
Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktur zaliczkowych VAT za każdy wpłacony zadatek
(ratę) i uwzględnienia ich w końcowym rozliczeniu, w końcowej fakturze rozliczeniowej VAT.
W przypadku płatności przelewem, Zamawiający dokona wpłaty na rachunek bankowy
Wykonawcy Bank Zachodni WBK S.A.: 97 1090 1870 0000 0001 1145 8158
Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Strony.
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§5
Rezygnacja i odstąpienie
1.

W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, zadatki nie podlegają zwrotowi.

2. Strony ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do bez kosztowej rezygnacji
z wszystkich zamówionych pokoi terminie nie krótszym niż 200 dni przed datą imprezy.
3. Strony ustalają, że jeżeli z powodu rezygnacji Zamawiającego z miejsc zamówionych w ośrodku,
ilość miejsc noclegowych ulegnie zmniejszeniu:
a)
do 6 osób – Zamawiający nie będzie zobowiązany do zapłaty za zarezerwowane,
a niewykorzystane miejsca,
b)
o więcej niż 6 osób - w takim przypadku Zamawiający zapłaci wynagrodzenie
w wysokości 50 zł / za 1 dobę dla 1 zarezerwowanego, a niewykorzystanego miejsca.
4. Strony ustalają, że Wykonawca uwzględni przypadki losowe (choroby poświadczone przez lekarza,
nagła śmierć w rodzinie) i nie będzie obciążać Zleceniobiorcy kosztami rezygnacji uczestników
z usługi.
5. Jeżeli niewykonanie umowy nastąpi z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca
zwróci on niezwłocznie Zamawiającemu należności wpłacone na poczet wynagrodzenia zgodnie
z przepisami Kodeksu Cywilnego.
§6
Ustalenia końcowe
1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego.
2. Na zasadach określonych przepisami Kodeksu Cywilnego Strony mają prawo dokonać potrącenia
swoich wzajemnych wierzytelności.
3. Spory wynikające z niniejszej umowy, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, będą
rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy.
4. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.

Wykonawca
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