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                                                                            Załącznik nr 2 do IWUZ 
PROJEKT UMOWY O WYKONANIE USŁUGI 

W dniu ............ roku w Kędzierzynie-Koźlu pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu, 

mającym siedzibę w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Reja 2A, kod 47-224, reprezentowanym przez Dyrektora – Danutę Ceglarek 

zwanym dalej Zamawiającym            

(poniższe pola czytelnie wypełnia Wykonawca) 

 

a  ……………………………………………...............………………………………………………...……… 
                                                                       podać pełną nazwę Wykonawcy 

 

z siedzibą w ......................................................................................................................................................... 
 

zarejestrowanym w ……...............................................…………………......…. pod Nr ………………….......,  
                                          podać miejsce zarejestrowania działalności Zamawiającego 
 

Regon …………….............………......................……., NIP ………...................................…………………… 

reprezentowaną przez: 
 

………………………....................................................………… – właściciela*.................................................,  
                                         imię i nazwisko Wykonawcy 

 

zamieszkała(y) ………………………....................................................................……………………….............. 
                                   adres zamieszkania Wykonawcy 

 zwanym dalej Wykonawcą. 
W oparciu o przeprowadzone postępowanie w trybie zapytania ofertowego nr ... rozstrzygniętego w dniu ...............roku została 

zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1. 

1.  Na podstawie Istotnych Warunków Udzielenia Zamówienia (IWUZ) oraz złożonej w postępowaniu oferty – stanowiących 

integralną część niniejszej umowy - Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: „Świadczenie usługi 

cateringu - grill na Pikniku Seniora dla 500 osób w Kędzierzynie-Koźlu w 2017 roku dla Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Kędzierzynie- Koźlu”.  
2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa – grill na Pikniku Seniora dla 500 osób - seniorów gminy  

Kędzierzyn-Koźle w dniu 10 maja 2017 roku w godzinach 14:00 – 17:00 przy Domu Kultury w Koźlu (ul. Skarbowa 10, 47-

200 Kędzierzyn-Koźle). Zadanie to obejmować będzie: 

- dostarczenie ciasta (2 rodzaj np: kołacz z serem, kołacz z jabłkami – 120 - 130 g porcja) -  dla 500 osób, 

- zapewnienie dla wszystkich kawy i herbaty, 

- przygotowanie 500 szt. steków (mięso karczek – 150 – 200 g porcja) z grilla, 

- przygotowanie 500 szt. kiełbasy (śląska wieprzowa – równe kawałki 150 – 200 g porcja) z grila, 

- zapewnienie dla wszystkich chleba – po 4 kromki, 

- zapewnienie dla wszystkich musztardy i ketchupu, 

- zapewnienie dla uczestników 500 szt. ciepłego żurku (300 – 400 ml.), 

- zapewnienie dla wszystkich zimnych napojów – woda mineralna 0,5 l, 

- obsługa przy urządzeniach gastronomicznych w godzinach 14:00 – 17:00, 

- wydawania potraw w naczyniach jednorazowych wraz z jednorazowymi sztućcami, 

- wydawanie napojów gazowanych, niegazowanych, 

- wydawania pieczywa, ketchupu oraz musztardy do każdej porcji z grilla, 

- zapewnienie naczyń jednorazowych na żywność i napoje. 

 3.  Wykonawca zobowiązuje się zapoznać się z warunkami oraz terenem na którym będzie wykonywana usługa. 

 

4.  Powyższe zadania muszą być wykonywane przez Wykonawcę z należytą dokładnością w ramach obowiązujących  

przepisów, a także terminowo, rzetelnie i sumiennie. 

 

5. Wykonawca oświadcza, że posiada przygotowanie i warunki zgodnie z niniejszą umową oraz obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami i wymogami sanitarnymi, których to przepisów i wymagania zobowiązuje się przestrzegać. 
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6. Wykonawca nie może powierzać wykonania usług wynikających z umowy innym podmiotom lub innej osobie bez zgody 

Zamawiającego. 

 

7. Wykonawca zapewnia bieżące utrzymanie czystości w granicach swojego obszaru wydawania i spożywania posiłków                             

i napojów. 

 

8. Zamawiający udostępni możliwość bezpłatnego poboru energii elektrycznej w miejscu realizacji usługi. 

 

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i miejsca realizacji usługi z przyczyn niezależnych po 

wcześniejszym  uzgodnieniu z Wykonawcą. 

 

                                                                                                    § 2. 
1. Do realizacji oraz rozliczenia niniejszej umowy i kontaktów z Wykonawcą, ze strony Zamawiającego ustanawia się: 

    Pani Stanisława Sioła (DDP1) tel. 77/483-28-76.  

 

(poniższe pole czytelnie wypełnia Wykonawca) 
 

2. Wykonawca do kontaktów z Zamawiającym ustanawia: ………...........……….....………....– tel. ………………… 

  § 3. 

1.Kwotę wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1, ustala  się, w oparciu o złożoną 

ofertę Wykonawcy na kwotę brutto (wraz z należnym podatkiem VAT):   ............... zł   (słownie:    

…………………………………….............................................../100), stawka VAT .....%, netto: ………... złotych (słownie: 

......................................................................................................./100). 

2. Wyżej wymienione wynagrodzenie będzie wypłacane Wykonawcy po przedłożeniu faktury. 

§ 4. 
Do należytego wykonania przedmiotu umowy strony ustalają następujące warunki szczegółowe: 

1.  Obowiązki Wykonawcy: 

1.1. Wykonawca zapewni wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z normami technicznymi, 

standardami, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy. 

1.2. Uprzedzi pisemnie Zamawiającego o groźbie opóźnienia realizacji przedmiotu zamówienia. 

§ 5. 

1. Zapłata faktury przez Zamawiającego nastąpi po wykonaniu przedmiotu umowy opisanym w §1, na podstawie faktury.  

2. Faktura zostanie uregulowana na konto Wykonawcy w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania. 

3. Należność za wykonanie usługi Zamawiający ureguluje przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 

        Wykonawca wystawi fakturę za realizację przedmiotu umowy na:  

Gmina Kędzierzyn-Koźle - nabywca 

ul. Grzegorza Piramowicza 32 47-200 Kędzierzyn-Koźle 

NIP: 749-20-55-601 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - odbiorca/płatnik 

ul. Reja 2A  47-224 Kędzierzyn-Koźle 

REGON 004501207  NIP 749-12-98-052. 

§ 6. 

W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania warunków umowy będą naliczane kary umowne: 

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną naliczaną od wynagrodzenia określonego w § 3.1.: 

1.1 Za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w tym - w 

przypadku odstąpienia z uwagi na nienależyte wykonanie usługi cateringu związane ze znacznym opóźnieniem wykonania 

usługi w danym dniu (opóźnienie pow. 30 minut, liczone od momentu ustalonego terminu rozpoczęcia pikniku), bądź 

całkowite nie wykonaniem w danym dniu usługi, w wysokości 20% brutto wartości wynagrodzenia wskazanego w § 

3.1.  
2.   Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną naliczaną od wynagrodzenia określonego w § 3.1.: 

2.1. Za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 5%.   

3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

4. Żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna względem drugiej strony w przypadku, gdy do niewykonania umowy dojdzie 

wskutek siły wyższej, zdarzeń losowych lub innych okoliczności niezależnych od stron, których nie można było przewidzieć                   

i im zapobiec. 
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§ 7. 

1. Umowa obowiązuje od dnia podpisania umowy do dnia 10.05.2017 r. 

2. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę z zachowaniem jednotygodniowego okresu wypowiedzenia. 

3. Wykonawca ma prawo rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. 
§ 8. 

Każda zmiana umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 9. 

W sprawach nie uregulowanych w treści niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 10. 

Ewentualne spory wynikające z treści niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

§ 11. 
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.  

 

AKCEPTUJĘ BEZ UWAG I ZASTRZEŻEŃ 

          W Y K O N A W C A 

                                                             

   Imię …………….…..........…. Nazwisko ……………….....................…….…….. 

     

                                   Pieczęć i  podpis ................................................................................. 

*skreślić i wpisać właściwą nazwę reprezentanta; należy wpisać wszystkich reprezentantów Wykonawcy uprawnionych do 

podpisania umowy,  wynikających z przepisów prawa  


