
UMOWA 

Zawarta w dniu 06.05.2019r. pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Kultury, Sportu  i Rekreacji

w Chełmku,  z  siedzibą  przy  Placu   Kilińskiego 3 ,  32-660 Chełmek,  NIP 549-11-07-789,

reprezentowanym przez :                                                                 

Dyrektora -  mgr Waldemara Rudyka - Dyrektora,

zwanym w dalszej części umowy „Organizatorem ”,

a…...................................................................................................................................

........................................................................................................................................

reprezentowanym przez: 

Właściciela -   …...........................................

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, 

 o następującej treści:

§ 1

1. Na podstawie z art.4, pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych

/ Dz. U. Z 2018, poz.1986/ Organizator zleca a  Wykonawca   przyjmuje do  wykonania

obsługę  gastronomiczno  –  cateringową  oraz  kompleksową  obsługę  rozrywkowo  –

rekreacyjną na terenie Parku Rodzinnego w Chełmku przy ul.Brzozowej 3 i  Alei Parkowej

w Chełmku  w terminie 22 - 23.06.2019r. w zakresie określonym niniejszą umową, ofertą

oraz pkt 2 ogłoszenia . 

2.  Przedmiot  umowy  opisany  w  §  1  pkt  1  udzielony  jest  Wykonawcy  na  zasadach

wyłączności.

§ 2

Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami stanowi integralną część niniejszej umowy.

§ 3

Termin realizacji umowy 22 - 23.06.2019r.

§ 4

1. Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne uprawnienia do prowadzenia działalności

opisanej  w §  1  pkt  1,  a  zleconą  pracę  wykona w sposób  właściwy  i  wynagrodzi

ewentualne szkody doznane przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

2. Wykonawca  oświadcza,  że  dysponuje  odpowiednim  potencjałem  technicznym

i osobowym zapewniającym prawidłową realizację przedmiotu umowy.



      § 5

Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  wykonanie  usługi  zgodnie

z obowiązującymi normami i przepisami żywieniowymi i sanepidemiologicznymi.

§ 6

1. Wykonawca  zapewnieni  ochronę,  bezpieczeństwo  i  porządek  w  wyznaczonej

barierkami strefie piwnej.

2. Wykonawca  zapewni  agregat  prądotwórczy  o  mocy  wystarczającej  do  wykonania

przedmiotu umowy opisanego w § 1 oraz pokryje wszelkie koszty z tym związane. 

3. Wykonawca zapewni służbę informacyjną i porządkową w celu informowania klientów

o zasadach spożywania piwa i napojów alkoholowych do 4.5%  w ogródkach piwnych.

4. Wykonawca  gwarantuje,  że  będzie  przestrzegał  obowiązujących  przepisów

p-pożarowych, BHP, ochrony środowiska a w szczególności porządku i czystości .

5. Po  zakończeniu  realizacji  umowy  pozostawi  miejsce  realizacji  umowy  czyste

i uporządkowane, a śmieci wywiezie we własnym zakresie. 

§ 7

Wartość umowy ustala się na kwotę brutto ….............słownie: …........................................

§ 8

1. Wykonawca zapłaci Organizatorowi następujące kary umowne z tytułu niewykonania

lub nienależytego wykonania umowy:

a) za  opóźnienie  w  realizacji  przedmiotu  umowy  w  wysokości  50% wynagrodzenia

umownego.

b) za niewykonanie przedmiotu umowy w wysokości 100% wynagrodzenia umownego.

c) za  nienależyte  wykonanie  przedmiotu  umowy  w  wysokości  50% wynagrodzenia

umownego.

2. Wykonawca zapłaci Organizatorowi karę umowną w wysokości 50% wynagrodzenia

umownego  w  przypadku  odstąpienia  od  umowy  przez  organizatora  z  przyczyn

leżących po stronie wykonawcy.

3. Wykonawca wyraża zgodę na potracenie kar umownych z należnego wynagrodzenia.

4. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.



§ 9

Zapłata o której mowa w § 7 płatna  będzie przelewem na rachunek bankowy Organizatora

w ABS Bank Spółdzielczy w Andrychowie 50 8110 1023 2006 0317 6590 0001 w terminie

14-dni  od  daty  podpisania  niniejszej  umowy  na  podstawie  faktury  Vat  wystawionej

przez Organizatora.

§ 10

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego. 

2. Ewentualne  spory  wynikające  z  niniejszej  umowy rozstrzygał  będzie  sąd  właściwy

dla siedziby Organizatora.

§ 11

Zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

§ 12

Umowę  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach  po  jednej  dla  każdej

ze stron. 
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