
Zał.4 

UMOWA  

 O ŚWIADCZENIE USŁUGI CATERINGOWEJ nr 0411/1/……../20 

zawarta w Kobierzycach w dniu ………………….. 2020 r. 

pomiędzy: 

Kobierzyckim Ośrodkiem Kultury, ul. Ludowa 7,  55-040 Kobierzyce, NIP: 896-12-41-370,  

reprezentowanym przez: 

Dyrektor - Marię Bokun 

przy kontrasygnacie Głównej Księgowej Krystyny Białobrzeskiej, 

zwanym dalej „Organizatorem”; 

a 

………………………………………………………………………………, ul. …………………………………, 

……………………………………..NIP: ……………………………………………………… 

REGON………………………………………….. 

reprezentowaną przez: 

 Właściciela-………………………………………………….. 

zwanym dalej „Wykonawcą”; 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”; 

o następującej treści: 

 

§ 1 Przedmiot Umowy 

Przedmiotem Umowy jest świadczenie na rzecz Wykonawcy kompleksowej usługi cateringowej 

podczas imprezy pod nazwą Dożynki Gminne - 2020 w Kobierzycach (dalej „Impreza”) w dniu 30 

sierpnia 2020 r.- dalej zwana „Usługą”. Usługa obejmować będzie:  

1. Przygotowanie potraw zgodnie z menu: 

Obiad 220 os. 

 zupa gulaszowa 

 Kotlet schabowy 

 mięso w sosie 

 Ziemniaki 

 kapusta kiszona zasmażana 

 ogórki małosolne 

Grill-stół szwedzki 



 bar sałatkowy-na 150 osób (mix świeżych sałat z warzywami), sosy (majonezowo-czosnkowy, 

miodowo-musztardowy, ziołowy winegret) 

 smalec z mięskiem i ogórki kiszone (300 porcji) 

 Karczek-200 szt. 

 Kiełbasa-150 szt. 

 kiełbasa biała-150 szt. 

 szaszłyk miesny-100 szt. 

 szaszłyk warzywny- 50 szt. 

 Ketchup, musztarda, sosy (czosnkowy, chrzanowy) 

Grill dla 100 os. (osobne stoisko pod namiotem przygotowanym przez KOK) 

 Kiełbasa-150 szt. 

 Zupa gulaszowa 120 porcji 

Dodatkowo: 

 Kiełbaski 300 porcji (z ketchupem i musztardą) 

 

2. Wydawanie potraw zgodnie z następującym harmonogramem: 

 obiad (około godz. 14.30-16.00); 

 grill- stół szwedzki (godz. 15.00-20.00); 

 grill (godz. 15.00-20.00); 

przy czym Organizator wymaga gotowości do wydawania posiłków o godz. 14.00. 

3. Zapewnienie obsługi bufetu kawowego (z zastrzeżeniem, iż ciasto, kawę, herbatę, cukier, 

mleko, serwetki dostarcza Organizator). 

4. Zapewnienie obsługi kelnerskiej (minimum 7 os) i obsługę stołu szwedzkiego, grilli - czyli 

obsługi zaplecza kuchennego. 

5. Zapewnienie chłodni, naczyń, na których serwowane będą potrawy (półmiski, dzbanki do 

napojów, patery na ciasto itp.), termosów, zaparzaczy. 

6. Zapewnienie naczyń jednorazowych do serwowania potraw i napojów. 

7. Dbanie o czystość stołów (przez kelnerów) oraz donoszenie na bieżąco potraw. 

 

 

§ 2 Sposób wykonania przedmiotu Umowy 

1. W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia Usługi 

na najwyższym poziomie, w szczególności zapewnienia, iż:  

a. dostarczone produkty żywnościowe będą świeże, odpowiedniej jakości oraz że 

zostaną przygotowane w dniu ich dostarczenia;  

b. dania ciepłe dostarczane będą w termosach cateringowych lub specjalnych 

pojemnikach izolacyjnych, zaś zimne w szczelnych opakowaniach gastronomicznych;  

c. danie będą serwowane na naczyniach jednorazowych, przeznaczonych do kontaktu z 

żywnością; 



d. obsługa będzie świadczona na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi 

standardami i zasadami w tym zakresie obowiązującymi (dotyczy to w szczególności 

kultury obsługi przez personel kelnerski).  

2. W trakcie wykonywania Usługi Organizator zastrzega możliwość każdorazowego sprawdzania 

jakości i ilości dostarczonych posiłków, jak również jakości pracy personelu Wykonawcy, 

wykonującego Usługę.  

 

§ 3 Oświadczenie i zobowiązania Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia, wiedzę, kwalifikacje i 

doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązuje się 

jednocześnie do wykonania przedmiotu Umowy posługiwać się wyłącznie osobami 

posiadającymi właściwości, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.  

2. Wykonawca zobowiązuje się, iż przedmiot Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, zostanie 

wykonany w sposób profesjonalny, z należytą starannością, wynikającą z zawodowego 

charakteru wykonywania przez niego działalności oraz w oparciu o najwyższą wiedzę z 

zakresu obsługi cateringowej podczas prestiżowych wydarzeń kulturalnych.  

3. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić odpowiednią liczbę personelu potrzebnego do 

realizacji Usługi.  

4. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania personelu skierowanego do wykonania 

Usługi, jak za działania i zaniechania własne.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania posiłków z zakupionych przez siebie 

artykułów spożywczych najwyższej jakości.  

6. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot Umowy z wykorzystaniem własnego 

sprzętu oraz materiałów, z zastrzeżeniem § 4 ust. 2. 

7. Wykonawca zapewnia, że jego pracownicy, podwykonawcy oraz inne osoby, które w imieniu 

Wykonawcy będą brały udział w wykonywaniu przedmiotu Umowy, posiadają należyte 

przygotowanie do wykonywanych czynności, w tym stosowną wiedzę, kwalifikacje i do 

świadczenie oraz wymagane prawem badania.  

8. Wykonawca zobowiązany jest przybyć na teren Imprezy najpóźniej do godz. 8.00. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania koordynatora o wszelkich 

problemach wynikłych w trakcie usługi. 

 

§ 4 Zobowiązania Organizatora 

1. Organizator zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą przy realizacji Umowy, jak 

również do udzielanie wyjaśnień niezbędnych do jej wykonania.  

2. Organizator dostarczy: 

a. ciasto, kawę, herbatę, cukier, mleko,  

b. pieczywo,  

c. wodę, napoje; 

d. prąd 10 kW, 

e. stoły, obrusy, serwetki, ławy, krzesła, dekorację, 



f. kosze na śmieci z workami, 

 

§ 5 Wynagrodzenie 

1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy, stwierdzone protokołem (stanowiącym 

załącznik do Umowy) Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości ……………………….zł 

brutto (słownie złotych brutto: …………………………………………..zł brutto ). 

2. Na kwotę określoną w ust. 1 powyżej, składa się wynagrodzenie za realizację usług 

stanowiących przedmiot Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy.  

3. Wynagrodzenie określone w Umowie, stanowi całość wynagrodzenia przysługującego 

Wykonawcy i obejmuje wszelkie koszty, jakie mogą wystąpić w związku z realizacją 

przedmiotu Umowy.  

4. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 powyżej zostanie dokonane przelewem na rachunek 

bankowy wskazany na fakturze VAT wystawionej przez Wykonawcę. 

5. Organizator dokona zapłaty wynagrodzenia w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

6. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Organizatora.  

7. Wykonawca nie może bez zgody Organizatora dokonać cesji wierzytelności wynikających z 

Umowy na osobę trzecią.  

 

§ 6 Odstąpienie od Umowy 

1. Organizator zastrzega możliwość odstąpienia od Umowy w trybie natychmiastowym, w 

każdym czasie trwania Umowy, z powodu rażącego naruszenia przez Wykonawcę warunków 

zawartych w Umowie.  

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 

Organizator może odstąpić od Umowy w terminie 3 dni od daty powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. Organizator złoży oświadczenie o 

odstąpieniu od Umowy w terminie 3 dni po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa 

w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu.  

3. Organizator zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w sytuacji zarządzenia na 

terenie kraju żałoby narodowej zgodnie z art. 11 Ustawy o godle, barwach  

i  hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych z dnia 31 stycznia 1980 r. 

(tekst jednolity  Dz. U. z 2019, poz. 1509). 

4. Organizator ma możliwość odstąpienia od umowy w sytuacji zmiany terminu Dożynek, 

zmiany długości ich trwania, braku przekazania środków ze strony Gminy Kobierzyce, 

rozpoczęcia na terenie Stadionu Sportowego w Kobierzycach przy ul. Sportowej 28 prac 

związanych z jego przebudową, braku przekazania środków ze strony Gminy Kobierzyce – w 

terminie 14 dni od dnia powzięcia przez Organizatora informacji o zajściu każdego z 

wymienionych zdarzeń. 



5. Strony zgodnie ustalają, że zaistnienie sytuacji opisanych w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu 

nie będzie rodzić żadnych roszczeń odszkodowawczych Wykonawcy względem Organizatora. 

§ 7 Kary umowne 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, 

chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy nastąpiło z powodu siły wyższej.  

2. Za niewykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca zapłaci na rzecz Organizatora karę 

umowną w wysokości 100% wartości wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust. 1 Umowy.  

3. W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy z winy Wykonawcy do 2 (dwóch) 

godzin, Wykonawca zapłaci na rzecz Organizatora karę umowną w wysokości 5 % wartości 

wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust. 1 Umowy, za każde rozpoczęte 15 minut opóźnienia.  

4. W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy z winy Wykonawcy powyżej 2 

(dwóch) godzin, Wykonawca zapłaci na rzecz Organizatora karę umowną w wysokości 50 % 

wartości wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust. 1 Umowy.  

5. Za inne niż wskazane w ust. 2, 3 i 4 nienależyte wykonanie Umowy Wykonawca zapłaci na 

rzecz Organizatora karę umowną w wysokości 1% wartości wynagrodzenia wskazanego w § 5 

ust. 1 Umowy, odrębnie za każde naruszenie postanowienia Umowy.  

6. Kary umowne określone w ust. 2-5 podlegają kumulacji.  

7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych przewidzianych przez ust. 1-5 

powyżej z kwoty wynagrodzenia netto oznaczonego w § 5 ust. 1.  

8. Niezależnie od odpowiedzialności Wykonawcy przewidzianej w niniejszym paragrafie 

Organizatorowi przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 

§ 8. Kontakt pomiędzy stronami 

1. Osobą upoważnioną do współpracy z Organizatorem przy realizacji umowy jest: 

………………………………………………, nr tel. ……………………….. 

2. Osobą upoważnioną do współpracy z Wykonawcą przy realizacji umowy jest: 

_____________________, nr tel.__________________ 

§ 9. Siła wyższa 

1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie umowy w przypadku wystąpienia siły 

wyższej, o której mowa w ustępie poniższym. 

2. Za przypadki siły wyższej uważa się nieznane Stronom w chwili zawierania umowy zdarzenia, 

zaistniałe niezależnie od woli Stron, i na których zaistnienie Strony nie miały żadnego wpływu 

i które uniemożliwiają wykonanie umowy jak: wojnę, rewolucję lub zamieszki, embarga 

handlowe, mobilizację lub inne nieprzewidziane zarządzenia wojskowe lub zarządzenia 

organów administracji państwowej, ogłoszenie żałoby narodowej lub klęski żywiołowej takie 

jak trzęsienie ziemi, pożar, powódź lub inne szkody spowodowane przez przyrodę, 

ograniczenia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

§10. Postanowienia końcowe 

1. Każda zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Prawa i obowiązki określone w niniejszej Umowie, a w szczególności zobowiązania finansowe 

nie mogą być przekazane na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody Stron. 



3. W razie uznania przez organ lub sąd właściwy dla orzekania na gruncie niniejszej Umowy 

jednego lub części jej postanowień za nieważne pozostałe jej postanowienia pozostają w 

mocy. 

4. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd  

właściwy dla siedziby  Organizatora. 

5. Ewentualne  opłaty  związane z zawarciem niniejszej Umowy ponosi w całości Wykonawca. 

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie będą miały przepisy 

kodeksu cywilnego. 

7. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

8. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa 

otrzyma Organizator, a jeden Wykonawca. 

 

 

ORGANIZATOR       WYKONAWCA 

 

 

 

Zał. nr 1- zapytanie ofertowe 

Zał. nr 2- oferta Wykonawcy z załącznikami 

Zał. nr 3-  ksero lub wydrukowany scan polisy ubezpieczeniowej 

Zał. nr 4- regulamin imprezy masowej 

Zał. nr 5–wzór protokołu odbioru usługi cateringowej 


