Umowa Nr:
...........................

Zawarta dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . w Warszawie pomiędzy:
Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisanym do
rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod
numerem RIK/8/2000/SPW o numerze REGON: 016387044; posługującym się
NIP: 525 - 129 - 03 – 92; reprezentowanym przez:
.................................................................
zwanym dalej „Wynajmujący”,
a
.................................................................
zwanym dalej „Najemca”
wspólnie dalej zwane „Stronami”

§1
1. Przedmiotem Umowy jest organizacja wydarzenia
.................................................................
.................................................................
dla uczestników wydarzenia
.................................................................
.................................................................
zwanym dalej Wydarzeniem.
2. Strony wspólnie ustaliły wstępny scenariusz Wydarzenia, który stanowi
Załącznik nr 1 do umowy.
3. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy po stronie Wynajmującego jest
.................................................................
4. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy po stronie Najemcy jest
.................................................................

§2
1. Wynajmujący zobowiązuje się do zorganizowania Wydarzenia w
szczególności do:
a)
b)
c)
d)
...
2. W ramach organizacji Wydarzenia podczas jego trwania Wynajmujący
zapewnia asystę pracownika Muzeum.
3. Najemca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących u
Wynajmującego zasad i przepisów p. poż. I BHP a także poleceń pracowników
Wynajmującego w sprawach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa,
przez wszystkie osoby biorące ze strony Najemcy udział w Wydarzeniu.
4. Szczegółowy opis przebiegu Wydarzenia zawiera załącznik nr jeden do
umowy, będący jej integralną częścią.

§3
1. Za organizację wystawy Wynajmujący otrzyma od Najemcy wynagrodzenie
w wysokości
.................................................................
2. Wynagrodzenie Wynajmującego zostanie wypłacone przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez Wynajmującego na fakturze, w terminie 14 dni od
dnia dostarczenia do Najemcy poprawnie wystawionej faktury. Podstawą do
wystawienia faktury jest protokół potwierdzający prawidłową realizację
Wydarzenia.

§4
1. Za działania osób, którym Wynajmujący powierzy czynności przy
Wydarzeniu, Wynajmujący odpowiada jak za swoje własne.
2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za mienie Najemcy
pozostawione po zakończeniu Wydarzenie na terenie Wynajmującego jak
również za wszelkie szkody Najemcy powstałe podczas Wydarzenia, które nie
wynikły z winy Wynajmującego.
3. Najemca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu
Wynajmującego podczas trwania Wydarzenia, jeżeli szkody te powstały z winy
Najemcy zgodnie z protokolarnym stwierdzeniem szkody, podpisanym przez

obie Strony w terminie 14 dni od zaistniałej szkody.
§5
Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy Strony będą wprowadzały
wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§6
W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
innych właściwych przepisów prawa polskiego.

§7
Wszelkie spory związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem
Umowy, Strony będą rozstrzygać polubownie, a w razie braku porozumienia poddadzą je pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Wynajmującego

§8
Umowa zostaje sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa
egzemplarze dla Wynajmującego i jeden dla Najemcy.

Wynajmujący

Najemca

