Umowa nr ………………….
Dnia ……………… 2017r. w Szczecinie pomiędzy:
Żeglugą Szczecińską Sp. z o. o z siedzibą w: 71-603 Szczecin, ul. Jana z Kolna 7, wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy SzczecinCentrum, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000292505,
NIP 8510207224, Regon 000145052, wysokość kapitału zakładowego 3.700.000,00 zł,
reprezentowaną przez:
Ireneusza Nowaka – Prezesa Zarządu
zwaną w dalszej części umowy - Zamawiającym
a ……………………………………………………….
reprezentowanym przez - ……………………….
zwanym w dalszej części umowy – Wykonawcą
w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2015r.poz. 2164 ze zm.)została
zawarta umowa o następującej treści:
§1.
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. “Usługi cateringowe
trzech imprez towarzyszących Finałowi regat The Tall Ships Races Szczecin 2017” w zakresie
części I Zamówienia, tj. obsługa cateringowa Dyskoteki dla załóg, towarzyszącej Finałowi
regat The Tall Ships Races Szczecin 2017r.
2. Formuła: dyskoteka, jedzenie wydawane w opakowaniach jednorazowych na podstawie
kuponów (każdy uczestnik otrzymuje 3 kupony), napoje alkoholowe i bezalkoholowe
wydawane na podstawie kuponów (każdy uczestnik otrzymuje 3 kupony do wymiany na
napoje alkoholowe albo na bezalkoholowe).
3. Usługa zostanie wykonana zgodnie z SIWZ, ofertą wykonawcy, a także obowiązującymi
przepisami prawa dotyczącymi bezpiecznego i higienicznego przygotowywania i podawania
posiłków.
4. Miejsce świadczenia usługi: budynek tzw. Cielętnik na ul. Wendy w Szczecinie; Łasztownia.
5. Przewidywana ilość gości: 2000 osób.
6. Termin realizacji usługi: od 05.08.2017 r. do 06.08.2017 r. w godzinach:
1) Dyskoteka od godz. 20.00 dnia 05.08.2017r. do godz. 0.30 dnia 06.08.2017r.,
7. Menu:
1) sandwich – długość bułki min 15 cm. Ilość sandwichy wegetariańskich będzie nie wyższa
niż 25%; 1200 szt.
- szynka, sałata, pomidor, ogórek, masło, sos – 400 szt.
- salami, sałata, pomidor, ogórek, masło, sos – 400 szt.
- ser, sałata, pomidor ogórek, masło, sos – 400 szt.
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2) sałatka z wkładem rybnym lub mięsnym – 250g, wkład min 25% wagi całkowitej,
pieczywo, 1400 szt. Sałatek;
3) pierogi:
- ruskie – 5 szt. / porcja, 700 porcji
- z mięsem – 5 szt. / porcja, 700 porcji;
4) nugetsy z kurczaka (danie ciepłe) z pieczywem, 1400 sztuk po 150g;
5) krokiety wegetariańskie (danie ciepłe) – 2szt/porcja, 600 porcji po 250g;
6) zupa gulaszowa (danie ciepłe) – 300 ml, 2000 porcji;
7) chleb ze smalcem i ogórkiem kiszonym, 2000 porcji.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian godzin wydawania posiłków i poszczególnych
propozycji menu.
Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia ilości podanych w ust. 7 do 10 %.
Sposób podawania potraw:
6 punktów, na których obsługa będzie wydawała jedzenie na podstawie kuponów
oddawanych przez uczestników dyskoteki. Obsługa punktu będzie zobowiązana zebrać
odcinki w celu rozliczenia z Zamawiającym.
Czas wydawania potraw od godz. 20.00 dnia 05.08.2017r. do godz. 00.30 dnia 06.08.2017r.
Spośród przygotowanych potraw (ust. 7 pkt 1-5) każdy uczestnik dyskoteki będzie miał
możliwość wyboru 2 dań. Dodatkowo każdemu uczestnikowi przysługuje porcja pozycji
wymienionych w ust. 7 pkt 6 i 7 (wydawane bez kuponu).
Zamawiający zapewni:

1) halę namiotową z podłogą;
2) na prośbę Wykonawcy namiot do przygotowania ciągu technologicznego;
3) zbiorcze kontenery na odpadki;
4) przyłącza prądowe i wodne wg. zapotrzebowania Wykonawcy;
5) toalety dla uczestników dyskoteki;
6) usługę ochrony w trakcie dyskoteki;
7) zabezpieczenie medyczne podczas dyskoteki;
8) program artystyczny;
9) usługę sprzątania po imprezie, tj. wywozu śmieci;
10) piwo marki sponsora;
11) kupony na wyżywienie i napoje podczas Dyskoteki
12) napoje alkoholowe i bezalkoholowe.
12. Do zadań Wykonawcy należy:

1) przygotowanie posiłków w dniu realizacji usługi z należytą starannością, ze
świeżych produktów,
2) przygotowanie tabliczek z oznaczeniami potraw w języku polskim oraz angielskim,
3) dostarczenie potraw do miejsca imprezy,
4) zapewnienie należytej ilości osób niezbędnych do:
- sprawnego wydawania potraw i bieżącej obsługi,
- sprawnego sprzątania odpadków cateringowych,
- utrzymywania czystości oraz estetycznego wyglądu stołów bufetowych,

5) 50 zestawów biesiadnych, 50 stolików koktajlowych,
6) stołów bufetowych z nakryciami w ilości niezbędnej do realizacji usługi,
7) dwanaście stanowisk z obsługą przystosowanych do serwowania piwa marki
sponsora (rollbar z chłodziarką, gaz – Zamawiający dostarczy kegi marki Tyskie),
8) schludnego i jednolitego stroju dla obsługi kelnerskiej, z elementami
kolorystycznymi wskazanymi przez Zamawiającego,
9) wydawanie napojów bezalkoholowych na podstawie odpowiednich kuponów.
Obsługa punktu będzie zobowiązana zebrać odcinki w celu rozliczenia
z zamawiającym. Napoje dostarczone przez Zamawiającego powinny być
schłodzone przez cały okres trwania dyskoteki,
10) wydawanie napojów alkoholowych (piwo z kega) na podstawie odpowiednich
kuponów. Obsługa punktu będzie zobowiązana zebrać odcinki w celu rozliczenia
z zamawiającym. Napoje alkoholowe dostarcza Zamawiający,
11) zapewnienie wystarczającej ilości naczyń jednorazowych i sztućców dostosowanych
do rodzaju potraw, kubków plastikowych do piwa, serwetnika na każdy zestaw
biesiadny,
12) zapewnienie bezpiecznego przechowania żywności (zapewnienie odpowiedniej
ilości lodówek, chłodziarek),
13) zapewnienie urządzeń do podgrzewania/przygotowywania potraw,
14) wykupienie polisy od odpowiedzialności cywilnej za szkody w mieniu lub na osobie,
wyrządzone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zadania przy sumie gwarancyjnej
nie mniejszej niż 500 tys. złotych, pozwalającej na zaspokojenie ewentualnych
roszczeń,
15) wszelkiego sprzętu gastronomicznego i technicznego potrzebnego do realizacji
usługi,
16) posprzątania po dyskotece tj. zabrania wszystkich mebli i wyposażenia Wykonawcy
(wywóz śmieci po stronie Zamawiającego) oraz przywrócenie stanu zastanego nie
później niż do 06.08.2017 do godz. 10.00,
17) schłodzenia dostarczonych przez Zamawiającego napojów wg poniższych ilości:
Napoje dostarczone przez Zamawiającego.
Typu Coca-Cola poj. min. 0,5l

1200 szt.

Typu Spite poj. min. 0,5l

400 szt.

Typu Fanta poj. ok. 0,5l

400 szt.

Woda gaz poj. ok. 0,5l

500 szt.

Woda niegazowana poj. ok. 0,5l
Piwo

1500 szt.
1800 l.

§2.
Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy innemu podmiotowi.
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§3.
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie
w wysokości ……………. zł brutto (słownie: ……………………………………………………….).
W przypadku zwiększenia zamówienia ilości posiłków, o którym mowa w § 1 ust. 9, rozliczenie
za dodatkowe posiłki nastąpi po cenach jednostkowych:
a) …. zł brutto za sandwich/szt.,
b) …. zł brutto za sałatkę z wkładem mięsnym lub rybnym/szt.,
c) ….. zł brutto za pierogi ruskie/porcja,
d) ….. zł brutto za pierogi z mięsem/porcja,
e) ….. zł brutto za nugetsy z kurczaka/szt.,
f) …. zł brutto za krokiety wegetariańskie/porcja,
g) …… zł brutto za zupę gulaszową/porcja,
h) …. zł brutto za chleb ze smalcem i ogórkiem kiszonym/porcja.
Wynagrodzenie będzie płatne przelewem, po wykonaniu usługi, w terminie 30 dni od daty
dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury końcowej,
uwzględniającej rozliczenie zaliczki.
Wszystkie koszty dodatkowe Wykonawcy są jego kosztami związanymi z realizacją niniejszej
umowy i zawierają się w kwocie wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1 i 2.
§4.
Osobą wskazaną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą jest: ……………………………..,
tel. …..
Osobą wskazaną przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym jest: ……………………, tel. ..

§5.
1. Rozwiązanie umowy w całości lub w części może nastąpić w każdym czasie w drodze
porozumienia stron.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w całości lub części zamówienia
na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w terminach, o których mowa
w § 1 ust. 6 niniejszej umowy. W takim przypadku Zamawiający uprawniony jest do obciążenia
Zleceniobiorcy karą umowną w wysokości 25 % łącznej kwoty wynagrodzenia brutto
określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być
złożone w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o przyczynach
uzasadniających odstąpienie. Oświadczenie o odstąpieniu wymaga formy pisemnej i podania
uzasadnienia.
3. W przypadku niewykonania, a także nienależytego wykonania przez Wykonawcę, w całości
lub części przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zostanie obciążony karą umowną
w wysokości 25 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy będzie
następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Nadto

Wykonawca w razie niewykonania całości lub części umowy upoważnia Zamawiającego do
zlecenia innemu podmiotowi zastępczego wykonania przedmiotu umowy i jednocześnie
zobowiązuje się do pokrycia 100 % udokumentowanych i koniecznych kosztów poniesionych na
ten cel przez Zamawiającego.
4. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w terminie 30 dni od dnia dowiedzenia się o
przyczynach uzasadniających odstąpienie.
5. Zamawiający może ponadto dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli zastrzeżona
kwota kary umownej nie pokryje całości poniesionej szkody.
6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 25 % łącznej kwoty wynagrodzenia
brutto określonego § 3 ust. 1 niniejszej umowy w przypadku nieuzasadnionego odstąpienia
od umowy przez Zamawiającego albo w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę na
skutek okoliczności zawinionych przez Zamawiającego.

§6.
1. Strony mogą zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy, w razie gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem
zdarzenie siły wyższej.
2. Przez pojęcie siły wyższej strony rozumieją każde zdarzenie o charakterze zewnętrznym, które
w chwili zawarcia umowy nie było możliwe do przewidzenia przez strony, któremu nie można
było zapobiec, w szczególności klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, stan wojenny, strajk, nowe
akty prawne lub decyzje administracyjne mające wpływ na realizację przedmiotu umowy i/lub
inne zdarzenia o podobnym charakterze, których wystąpienie wyklucza realizacje niniejszej
umowy.
3. Każda ze stron w możliwie najszybszym terminie poinformuje drugą stronę o wystąpieniu siły
wyższej uniemożliwiającej stronie wywiązanie się z części lub całości zobowiązań umowy.
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§7.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy powinny zostać dokonane w formie pisemnej podpisanej
przez obie strony pod rygorem nieważności.
Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w przypadkach wskazanych w art. 144 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego.
Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy podlegają rozpoznaniu
przez właściwy rzeczowo Sąd Powszechny w Szczecinie.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
Załącznikami do umowy są Specyfikacja oraz oferta Wykonawcy które stanowią integralną
część umowy.

