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PRZENOŚNE SYSTEMY SANITARNE

_________________
(pieczątka firmowa Zamawiającego )

ZAMÓWIENIE
Nazwa firmy lub nazwisko Zamawiającego:
Adres:
NIP/PESE
L
Telefon:
Adres do korespondencji/ adres email
Najemca wyraża zgodę na otrzymywanie faktury drogą elektroniczną

*TAK

*NIE (opłata za list zwykły 5zł)

*niewłaściwe skreślić

TOALETY
Częstotliwość serwisu,
cena
Toaleta

Ilość szt

Cena netto dzierżawy/1szt./1m-c

netto pojedynczego serwisu

Standard

*co tydzień

Vip
NS
Umywalka wolnostojąca

*niewłaściwe skreślić

ogrodzenia

Ilość

OGRODZENIA
Cena netto dzierżawy/1mb/1m-c

ażurowe

*co 2 tyg.

Cena netto transportu
*docelowy

*powrotny

pełne
*niewłaściwe skreślić

zaporowe
policyjne
plandeka
Podpora
Montaż
Demontaż

DOSTAWA:

data………………………

termin dostawy każdorazowo jest potwierdzany przez firmę PIXI Sp. z o.o. Sp.K.
Lokalizacja rozstawienia:
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
….
Osoba do kontaktów …………………………………………………….. …tel.: …………………………………

Integralną częścią niniejszego zamówienia jest umowa.
……………………………………
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Czytelny podpis osoby upoważnionej
do zaciągania zobowiązań

UMOWA
1.

Zamawiający Upoważnia firmę PIXI Sp. z o.o. – S.k., z siedzibą ul. Strojnowskiego 25, 20-386 Lublin do wystawienia faktury VAT bez podpisu
odbiorcy.

2.

Wykonawca wynajmuje, a Zamawiający bierze w najem Sprzęt wskazany w Zamówieniu. Dodatkowo – w przypadku złożenia odpowiedniego
zamówienia – Wykonawca wykona kompleksowy serwis wynajętych toalet wg. uzgodnionego harmonogramu.

3.

Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy czynsz najmu oraz wynagrodzenie za obsługę sanitarną (Serwis) toalet, uwzględniając
uzgodnioną cenę i ilość dokonanych czynności serwisowych.

4.

Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia w terminie 14 dni poczynając od wystawienia faktury. Po tym terminie
Wykonawca ma prawo do naliczania ustawowych odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych, lub odsetek w przypadku konsumentów –
odsetek ustawowych za opóźnienie.

5.

Faktury VAT wystawiane będą do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została wykonana usługa.

6.

W przypadku najmu Ogrodzeń, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty z góry za cały pierwszy miesiąc najmu. W przypadku, gdy umowa
najmu została zawarta na mniej niż miesiąc, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty czynszu za pełny miesiąc kalendarzowy.

7.

Zamawiający zobowiązuje się:



Użytkować Sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem i nie odstępować osobom trzecim oraz nie zmieniać ich lokalizacji bez uzgodnienia z
Wykonawcą.
Zapewnić utwardzone podłoże i dojazd do miejsca ustawienia Sprzętu. Przygotowanie terenu do montażu urządzeń leży po stronie
Zamawiającego.
Brak dojazdu do Sprzętu lub brak pisemnego (fax, mail) odwołania serwisu nie później niż 5 dni przed planowanym terminem nie
zwalnia Zamawiającego z opłaty za dojazd w wysokości 80% wartości serwisu.
Zabezpieczyć teren, na którym posadowiono Sprzęt przed dostępem osób trzecich poprzez zapewnienie ogrodzenia, całodobowej
ochrony oraz monitoringu terenu.
Zabezpieczyć urządzenia przed szkodliwymi czynnikami atmosferycznymi.
Ponieść koszty w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia Sprzętu przez Zamawiającego lub osoby trzecie w wartości odtworzeniowej Sprzętu
zgodnie ze specyfikacją: toaleta standard / VIP – 3000 zł netto, toaleta dla niepełnosprawnych – 8000 zł netto, umywalka wolnostojąca - 1500 zł
netto, ogrodzenie ażurowe – 135 zł netto, pełne – 230 zł netto, zaporowe – 130 zł netto, policyjne – 570 zł netto, stopa z tworzywa – 35 zł netto,
stopa betonowa – 24 zł netto, klamra – 7 zł netto, plandeka – 100 zł netto, podpora – 28 zł netto (+ 23% VAT).
Na czas wynajmu Zamawiający przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za Sprzęt.
Wykonawca zobowiązuje się:







8.



9.

Dokonywać obsługi toalet zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
Oznaczyć środki transportowe oraz toalety znakami firmowymi Wykonawcy.

Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność przed Wykonawcą za utratę, zaginięcie, uszkodzenie lub zniszczenie Sprzętu w czasie pomiędzy
oddaniem go do dyspozycji Wykonawcy a jego zwrotem, bez względu na winę Zamawiającego w zaistnieniu ww. zdarzeń.

10. Wykonawca zobowiązuje się postawić Sprzęt do dyspozycji Zamawiającego od dnia wskazanego w umowie. Z przekazania Sprzętu
sporządzony zostanie protokół przekazania Sprzętu.
11. W przypadku najmu ogrodzeń, po okresie najmu Zamawiający jest zobowiązany zdać ogrodzenia w siedzibie Wykonawcy, ewentualnie zgłosić
Wykonawcy gotowość odbioru złożonych w jednym miejscu ogrodzeń. W przypadku konieczności odbioru złożonych ogrodzeń przez
Wykonawcę, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wykonawcy kosztów załadunku i transportu ogrodzeń..
12. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest do pisemnego, zgłoszenia odbioru (fax, mail, sms)
wynajmowanego sprzętu z zachowaniem 14-dniowego okresu . */Umowa zostaje zawarta na czas określony wg zamówienia (dotyczy tylko
imprez)*
*Niewłaściwe skreślić
Wszelkie zmiany niniejszej umowy winny być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Strony zobowiązują się do rozwiązywania wszelkich ewentualnych sporów w sposób polubowny lub kompromisowy. W przypadku, gdy Strony nie będą
mogły znaleźć rozwiązania polubownego spór rozstrzygnie sąd powszechny właściwy dla lokalizacji siedziby Wykonawcy.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 13.09.1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zmianami.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
Integralną częścią niniejszej umowy jest zamówienie wraz z protokołem postawienia/odbioru sprzętu.

__________

________________

Podpis i pieczątka osoby upoważnionej
Wykonawca

Czytelny podpis i pieczątka osoby
upoważnionej do zaciągania zobowiązań
Zamawiający
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