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Umowa nr BIGS.2600.4.2018 

Zawarta w dniu …………..2018r. pomiędzy 

Gminą Byczyna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie 

ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna, 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

reprezentowaną przez 

Roberta Świerczka – Burmistrza Byczyny 

przy kontrasygnacie Katarzyny Wilczyńskiej – Skarbnika Gminy 

a firmą 

…………………………………  

………………………………… 

………………………………… 

Regon: ……………………..., NIP: ……………………... 

reprezentowanym przez 

………………………………… 

zwaną dalej „Wykonawcą” 

o następującej treści” 

§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi 

cateringowej dla uczestników projektu „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii 

Społecznej dla subregionu północnego” współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.  

2. Usługa świadczona będzie w trakcie trwania cyklu szkoleniowo-doradczego,  

w miejscu i terminach uzgodnionych z Zamawiającym.  

3. Posiłki Wykonawca będzie dostarczać własnym środkiem transportu  

w specjalistycznych pojemnikach, które gwarantują utrzymanie odpowiedniej 

temperatury oraz jakości przewożonych potraw.  
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4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu usługi 

cateringowej z zastrzeżeniem poinformowania Wykonawcy w tym zakresie na 

co najmniej jeden dzień roboczy przed dniem w którym świadczona ma być 

usługa cateringowa.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi cateringowej w sposób 

profesjonalny i z najwyższą starannością.  

6. Świadczenie usługi będzie odbywać się w siedzibie Kluczborskiego Inkubatora 

Przedsiębiorczości, ul. Sienkiewicza 22, 46-200 Kluczbork.  

§ 2 

1. Zamawiający dostarczy w formie elektronicznej Wykonawcy zamówienie 

określające ilość i potrawy wchodzące w skład zestawów obiadowych oraz 

termin i miejsce ich dostawy. Złożenie zamówienia nastąpi nie później niż 24 

godziny przed jego realizacją.  

2. Zamawiającemu przysługuje prawo modyfikacji zamówienia nie później niż  

w ciągu 12 godzin przed terminem realizacji zamówienia.  

3. Zamawiający akceptuje menu oraz zastrzega sobie prawo do jego modyfikacji. 

Nie dopuszcza się serwowania tego samego obiadu częściej niż co 3 dni. 

§ 3 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za świadczenie usługi cateringowej 

zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia …………………., tj. kwotę ……………… zł 

(słownie………………………………………………. zł ……………./ 100) brutto. 

2. Podstawą do zapłaty będzie faktura. 

3. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury 

przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 

w wystawionej fakturze.  

§ 4 

1. W przypadku niewykonania usługi w wyznaczonym terminie, nienależytego 

wykonania usługi lub innego naruszenia umowy, w szczególności, gdy jakość 
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świadczonych przez Wykonawcę usług odbiega od standardów zwyczajowo 

przyjętych dla usług tego rodzaju, Zamawiający może rozwiązać umowę ze 

skutkiem natychmiastowym.  

2. W przypadku, gdy posiłki będą przygotowywane z nieświeżych produktów 

żywnościowych Wykonawca jest zobowiązany na wezwanie Zamawiającego do 

przyjęcia reklamacji. W przypadku powtórzenia się powyższej sytuacji po 

wcześniejszej reklamacji, Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania 

umowy w trybie natychmiastowym.  

3. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi Zamawiający może 

żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 20% wartości usługi.  

4. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego, pisemnego 

powiadomienia Zamawiającego o przeszkodach uniemożliwiających wykonanie 

umowy.  

5. Wykonawca nie może powierzyć wykonania niniejszej umowy w całości lub 

części osobie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  

§ 5 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

 

…………………………………           ……………………………..……  
Zamawiający  

     
Wykonawca

 

 

 

 

………………………………… 
        Kontrasygnata Skarbnika 


