TZ.261.06.2016

WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 4
Zawarta w dniu .......................w Częstochowie pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna
w Częstochowie, 42-202 Częstochowa ul. Jaskrowska 14/20, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym
w Częstochowie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000057953, kapitał zakładowy w kwocie 99.295.400,00 PLN, pokryty w całości reprezentowanym
przez: …………………………………….
zwanym dalej „Zleceniodawcą”
a ...................................................................................................................................
reprezentowanym przez: ……………………………………. zwanym dalej „Zleceniobiorcą”
o następującej treści:
§1
1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania usługi gastronomiczne w zakresie
przygotowywania i podawania obiadów w szacunkowej ilości 6 000 obiadów dla:
a. wczasowiczów Zakładowego Ośrodka Wczasowego w Jastarni przy ul. Mickiewicza 166,
b. gości osób wymienionych w pkt. a.
2. Zleceniodawca zobowiązany jest zgłosić Zleceniobiorcy ilość osób uprawnionych do korzystania
z obiadów w danym dniu.
3. Każdy obiad, objęty umową winien składać się z zestawu: I danie + II danie + kompot, a ponadto
w sobotę i niedzielę deser, zgodnie z menu określonym w jadłospisie stanowiącym załącznik A do
umowy. Zleceniobiorca zobowiązany jest do umieszczenia informacji o menu na każdy dzień, z co
najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, przy wejściu do stołówki.
4. Dla osób w wieku od 5 do 15 lat Zleceniobiorca na żądanie Zleceniodawcy jest obowiązany do
podania obiadu w wysokości ½ porcji.
5. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do zmiany podanych w ust. 1 ilości w granicach do 30 % bez
zmiany pozostałych postanowień umowy.
§2
1. Zleceniobiorca winien wykonywać przedmiot umowy zgodnie z wymogami przewidzianymi
przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U.
z 2015 r., poz. 594t.j.).
2. Zleceniobiorca oświadcza, że wdrożył i stosuje zasady systemu HACCP.
§3
1. Przedmiot umowy wykonywany będzie od dnia 18.05.2016 r. .do dnia 20.09.2016 r.
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2. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo rezygnacji z 2 14-dniowych turnusów – pierwszego i/lub
ostatniego).
§4
1. Przedmiot umowy wykonywany będzie w obiekcie Zleceniodawcy zlokalizowanym na terenie
Zakładowego Ośrodka Wczasowego w Jastarni przy ul. Mickiewicza 166, za miesięcznym
czynszem

w kwocie 600,00 zł plus VAT (słownie: sześćset złotych).

2. W związku z wynajęciem lokalu, o którym mowa w ust. 1 Zleceniodawca zobowiązuje się wobec
Zleceniobiorcy do następujących świadczeń dodatkowych:
a. udostępnienia energii elektrycznej – regulowane zryczałtowaną opłatą miesięczną w wysokości
500,00 zł (słownie: pięćset złotych) plus należny podatek VAT,
b. udostępnienia zimnej wody– regulowane zryczałtowaną opłatą miesięczną w wysokości 300,00
zł (słownie: trzysta złotych) plus należny podatek VAT,
c. odprowadzania ścieków – regulowane zryczałtowaną opłatą miesięczną w wysokości 300,00 zł
(słownie: trzysta złotych) plus należny podatek VAT.
3. Opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2 płatne z góry do 10 każdego miesiąca, na podstawie faktury za
dany miesiąc, na rachunek bankowy Zleceniodawcy.
4. Strony zgodnie ustalają, że zawrą odrębną umowę o warunkach najmu pomieszczeń, o których
mowa w ust. 1 wraz z wyposażeniem oraz urządzeń kuchennych, zastawy, sztućców itp., w
terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy, która stanowić będzie załącznik nr 2 do umowy.
Zleceniobiorca zobowiązany jest zapewnić ewentualne brakujące wyposażenie.
5. Przedmiot najmu Zleceniodawca przekaże Zleceniobiorcy do dnia 15.05.2016 r.
§5
W ramach wykonywania usługi objętej umową Zleceniobiorca zobowiązany jest do:
1. przygotowywania obiadów ze świeżych, pełnowartościowych produktów, przewidzianych dla
danych posiłków; w pomieszczeniach do tego przeznaczonych na terenie Ośrodka Wczasowego w
Jastarni,
2. podawania obiadów wraz z deserem w dwóch turach: pierwsza o godz. 13:30 i druga o godz.
14:15, w przypadku małej ilości wczasowiczów w pierwszym i ostatnim turnusie, Zleceniodawca
dopuszcza podanie obiadów w jednej turze o godz. 14:00,
3. przygotowywania stołów, na których będą podawane obiady tzn. nakrywania czystymi obrusami
jednokolorowymi, tego samego rodzaju i koloru na każdym stole, (nie dopuszcza się nakrywania
stołów obrusami ceratowymi), stawiania na stołach serwetek, oznaczania stołów numerami od 1 do
10 dla osób korzystających z obiadów w pierwszej turze oraz numerami od 11 do 20 dla osób
korzystających z obiadów w drugiej turze,
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4. Podawania obiadów w następujący sposób: I danie – zupa w wazie na każdy stół, II danie, surówka,
kompot i deser na indywidualnych nakryciach podawane na stół przez obsługę (bez samoobsługi).
§6
Zleceniobiorca nie ma prawa do świadczenia usług objętych umową na rzecz innych osób niż
określone § 1.
§7
Strony dopuszczają możliwość przygotowywania przez Zleceniobiorcę innych posiłków niż obiad oraz
prowadzenia bufetu (drobna sprzedaż art. spożywczych, napojów bezalkoholowych) wyłącznie dla
osób objętych niniejszą umową.
§8
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają cenę w wysokości .............. plus należny podatek
VAT za jeden obiad dla osób, o których mowa w § 1 ust. 1.
2. Dla osób, o których mowa w § 1 ust. 4 cena za 1 obiad stanowi 50 % ceny określonej w ust. 1, tj.
…………………… zł plus należny podatek VAT.
3. Ceny ustalone w umowie są stałe i nie podlegają zmianie.
4. Orientacyjna wartość przedmiotu umowy, przy ilościach podanych w § 1 ust. 1 stanowi kwotę
.............. plus .............. VAT tj. ........................(słownie: ...........................................).
§9
Zleceniodawca obowiązany jest do zapłaty za wykonanie usług objętych przedmiotem umowy po
zakończeniu każdego turnusu w ciągu 14 dni po otrzymaniu faktury, na rachunek bankowy
Zleceniobiorcy w........................................... nr.........................................
§ 10
Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad wynikających z ustawy
powołanej w § 2 przed organami Inspekcji Sanitarnej.
§ 11
Z ramienia Zleceniodawcy osobami uprawnionymi do wykonania obowiązków wynikających z umowy
są: ……………………………………………………. oraz inne osoby potwierdzone na piśmie.
§ 12
Zleceniobiorca jest obowiązany przestrzegać zarządzeń wewnętrznych Dyrektora Zleceniodawcy oraz
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie BHP i p.poż.
§ 13
Zleceniobiorca obowiązany jest do zapłaty kary umownej na rzecz Zleceniodawcy w przypadku
odstąpienia przez niego od umowy oraz w przypadku odstąpienia od umowy przez Zleceniodawcę
z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zleceniobiorca, w wysokości 20 % kwoty
ustalonej w § 8 ust. 4 umowy.
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§ 14

Zleceniodawca ma prawo dochodzić odszkodowań przewyższających kary umowne, na zasadach
ogólnych.
§ 15
W przypadku rażącego naruszenia postanowień § 1 ust. 3, § 5, § 6 umowy Zleceniodawca ma prawo
rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
§ 16
Zleceniobiorca oświadcza, że wykona przedmiot umowy zgodnie z przepisami z zakresu ochrony
środowiska oraz wyraża zgodę na przeprowadzenie ewentualnego auditu zewnętrznego strony drugiej
w tym zakresie.
§ 17
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§ 18
Spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd Gospodarczy
właściwy dla Zleceniodawcy.
§ 19
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej strony.

Zleceniodawca

Zleceniobiorca
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