
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 Szczecin-

Centrum, 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 III Zamówienia, tj. obsługa cateringowa Uroczystego otwarcia finału regat The Tall 

Ships Races Szczecin 2017. 

2. Formuła: uroczystość  - cocktail party. Kelnerzy roznoszą na tacach napoje bezalkoholowe i 

alkoholowe oraz drobne przekąski na zimno i na ciepło. Napoje oraz przekąski muszą być 

serwowane w taki sposób, aby uczestnicy przyjęcia nie mieli trudności z konsumpcją 

odbywającą się na stojąco. Przekąski muszą się charakteryzować trwałą konsystencją, by nie 

kruszyły się w palcach i małym rozmiarem, by można było je zjeść bez pomocy sztućców. 

Wskazane jest, żeby różniły się barwą, kształtem oraz aromatem. Przekąski gorące powinny 

być wydawane z kuchni na dużych, płaskich półmiskach i roznoszone przez kelnerów na 

tacach. Przez cały czas trwania przyjęcia napoje i zakąski muszą być podawane bez przerwy, 

dlatego do każdego kelnera podającego napoje powinien być przydzielony kelner 

z zakąskami. Zapewni to podanie gościom zakąsek bezpośrednio po podaniu napojów. 

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: hol Muzeum Narodowego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 3. 

5. Przewidywana ilość gości: 300 osób. 

6. Termin realizacji usługi: 05.08.2017r. godziny od 16.00 do 18.00. 

7. Menu zgodnie z ofertą Wykonawcy oraz z następującym menu składowym: 

1) drink bezalkoholowy, 100 porcji; 



2) wino musujące dla 300 osób; 

3) 4 rodzaje drobnych przekąsek na zimno i na ciepło po 150 szt. wg. poniższych założeń 

Przekąski ciepłe: 

150 porcji po 120 g (6 propozycji, z których zostaną wybrane 4) 

Przekąski zimne: 

150 porcji po 120 g (6 propozycji, z których zostaną wybrane 4) 

150 porcji po 50 g (6 propozycji, z których zostaną wybrane 4) 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian godzin wydawania posiłków i poszczególnych 

propozycji menu. 

9. Do zadań Zamawiającego należy: 

1) wynajęcie holu Muzeum, 

2) ochrona, 

3) serwis sprzątający, 

4) prąd wg. Zapotrzebowania, 

5) udostępnienie zaplecza dla Wykonawcy. 

10. Do zadań Wykonawcy należy zapewnienie: 

1) usługi cateringowej drinków bezalkoholowych, wina musującego oraz przekąsek dla 

wszystkich gości, zgodnie z ust. 7 .  

2) zapewnienie stolików koktajlowych z pokrowcem stretchowym,  serwetniki 

3) wszelkiego sprzętu gastronomicznego i technicznego potrzebnego do realizacji usługi; 

4) kieliszków do wina oraz innej zastawy do realizacji usługi;  

5) wykwalifikowanej obsługi kelnerskiej w ilości niezbędnej do sprawnego obsłużenia gości; 

6) posprzątania części cateringowej po uroczystości (wywóz śmieci po stronie Zamawiającego) 

oraz przywrócenie stanu zastanego nie później niż do godz. 20.00, 05.08.2017 r.; 

7) odpowiedniej temperatury serwowanych dań; 

8) odpowiedniej temperatury serwowanych napojów; 

9) wysokiej jakości świadczonej usługi; 

10) wysokiej jakości produktów spożywczych. 

 

§2. 

Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy innemu podmiotowi. 

 

§3. 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

w wysokości ……………. zł brutto (słownie: ……………………………………………………….). 

2. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem, po wykonaniu usługi, w terminie 30 dni od daty 

dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury końcowej, 

uwzględniającej rozliczenie zaliczki. 

3. 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. 

 

§4. 



1. Osobą wskazaną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą jest: …………………………….., 

tel. ….. 

2. 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. 

 

§7. 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy powinny zostać dokonane w formie pisemnej podpisanej 

przez obie strony pod rygorem nieważności. 

2. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w przypadkach wskazanych w art. 144 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego. 

4. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy podlegają rozpoznaniu 

przez właściwy rzeczowo Sąd Powszechny w Szczecinie. 

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

6. Załącznikami do umowy są Specyfikacja oraz oferta Wykonawcy które stanowią integralną 

część umowy. 

 

 

 

 


