Umowa na usługi gastronomiczne nr DG-2501/11934/

/11

W dniu …………. roku w Puławach pomiędzy Państwowym Instytutem Weterynaryjnym –
Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach, 24-100 Puławy Al. Partyzantów 57, działającym
w oparciu o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Gospodarczy w
Lublinie pod numerem 0000118357, posiadającym NIP 716-00-10-761, REGON 000080252,
reprezentowanym przez:
1.
zwanym dalej „Zleceniodawcą”
a
………………………………………………….
reprezentowanym przez:
1……………………………………..
zwanym dalej „Zleceniobiorcą”
Umowa została zawarta na podstawie art. 39 oraz art. 5 ust.1 ustawy Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058 z późn. zm.), /poz. nr 17 zał. nr II B do Dyrektywy
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31.03.2004 r. w sprawie koordynacji
procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi/.
§1
1.Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia w części gastronomicznej
Weterynaryjnego Centrum Kształcenia Podyplomowego zwanego dalej WCKP przy wykorzystaniu
wyposażenia i umeblowania Zleceniodawcy usług gastronomicznych szczegółowo określonych w
§ 2 ust. 1 .
2.W skład części gastronomicznej WCKP , w której będą świadczone usługi, o których mowa ust.1
wchodzą pomieszczenia określone w załączniku nr 8 do umowy. Wykaz wyposażenia i
umeblowania wykorzystywanego przez Zleceniobiorcę określają załączniki nr 9 oraz 10.
3.Zleceniobiorca przejął protokółem zdawczo - odbiorczym w/w część gastronomiczną wraz z
wyposażeniem i umeblowaniem w dniu ……………………………….
§2
1.Zleceniobiorca zobowiązuje się w ramach niniejszej umowy świadczyć dla Zleceniodawcy usługi
gastronomiczne polegające na:
a. obsłudze gastronomicznej gości Instytutu oraz uczestników szkoleń odbywających się w PIWetPIB,
b. obsłudze gastronomicznej konferencji i zjazdów naukowych odbywających się w PIWet-PIB,
c. obsłudze gastronomicznej imprez plenerowych
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się równieŜ świadczyć dla pracowników Zamawiającego zamówień
polegających na:
1) prowadzeniu bufetu w Weterynaryjnym Centrum Kształcenia Podyplomowego
2) przygotowywaniu obiadów z zastrzeŜeniem § 4 ust. 4.
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§3
Do obowiązków Zleceniobiorcy w szczególności należy:
a. prowadzenie działalności określonej w § 2 ust. 1 zgodnie z potrzebami Zleceniodawcy, w
czasie i godzinach przez niego wskazanych oraz w standardzie nie niższym niż przyjęty dla
całego Centrum,
b. serwowanie posiłków ,przynajmniej dwóch zestawów
c. przestrzeganie bezwzględnego zakazu podawania napojów alkoholowych i piwa,
d. ubezpieczenia obiektu.
e. prowadzenie usług jedynie na potrzeby Zleceniodawcy , jego gości i pracowników
§4
1. Z tytułu świadczonych usług, o których mowa w § 2 ust. 1 Zleceniobiorcy należy się
wynagrodzenia stanowiące iloczyn ilości zamawianych przez Zleceniodawcę posiłków oraz ich cen
jednostkowych określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. Ceny określone w załączniku
do umowy są cenami brutto. Strony dopuszczają możliwość zmian w drodze wzajemnych ustaleń
cen z uwagi na ilość zamawianych posiłków lub rodzaj surowców.
2.Wynagrodzenie płatne będzie miesięcznie w terminie 14 dni od otrzymania faktury wystawionej
przez Zleceniobiorcę. Faktura za miesiąc, w którym świadczone były usługi wystawiana będzie do
7 dnia następnego miesiąca.
W razie nieterminowego uregulowania należności Zleceniobiorcy przysługiwać będą odsetki
ustawowe.
3. Maksymalna wartość zamówień objętych niniejszą umową, o których mowa w ust.1 wynosi
600.000,00. zł. /słownie: sześćset tysięcy PLN netto.
4. Usługi świadczone przez Zleceniobiorcę, a określone w § 2 ust. 2 rozliczane będą przez
Zleceniobiorcę bezpośrednio z odbiorcami usług.
5. Zleceniobiorca zastrzega możliwość zmiany ceny nie częściej niż raz w roku kalendarzowym o
wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w stosunku do roku poprzedniego
ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
§5
1. Zleceniobiorca zobowiązany jest do ponoszenia czynszu za korzystanie z pomieszczeń,
wyposażenia i umeblowania określonego w §1 w wysokości …………………… zł miesięcznie /słownie:
……………………………/ oraz następujących kosztów i opłat tj:
a. opłat za energię elektryczną wg wskazań podlicznika
b. opłat za energię cieplną proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni według stawek,
którymi obciążany jest Zleceniodawca
c. opłat za gaz wg wskazań podlicznika
d. opłat za wodę ciepłą i zimną oraz ścieki zgodnie ze wskazaniami wodomierzy
e. opłat za wywóz nieczystości stałych
f. opłat telefonicznych
g. kosztów ubezpieczenia i zabezpieczenia obiektu
2. Zleceniobiorca zobowiązany jest płacić czynsz za dany miesiąc w terminie do ostatniego dnia
tego miesiąca na konto Zleceniodawcy nr …………………………. Podstawą zapłaty będą faktury VAT
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wystawione przez Zleceniodawcę do 15-go dnia danego miesiąca. W razie nieterminowego
regulowania należności Zleceniodawcy przysługiwać będą odsetki ustawowe.
3. Zleceniodawca obciążać będzie Zleceniobiorcę kwotami zapłaconymi przez Zleceniodawcę
tytułem opłat, o których mowa w ust. 1 pkt a – d, f . Natomiast Zleceniobiorca zobowiązany jest
zawrzeć stosowne umowy w celu realizacji obowiązków określonych w ust 1 pkt. e ,g lub
ewentualnie wywozić nieczystości stałe we własnym zakresie.
§6
Strony ustalają osoby uprawnione do kontaktów i dokonywania ustaleń odnośnie zamawianych
posiłków:
a. ze strony Zleceniodawcy : ………………….. tel: ……………….. lub tel kom.:………………………. oraz
……………………….. : tel: ………………………………. lub ………………………..lub tel.kom:…………………….
b. ze strony Zleceniobiorcy: ……………… tel: …………………….. lub tel.kom.:……………………..

§7
1.Zleceniobiorca nie może bez zgody Zleceniodawcy dokonywać w przejętym obiekcie
jakichkolwiek zmian, jak również oddawać obiektu osobom trzecim do bezpłatnego używania, ani
poddzierżawiać.
2. Zleceniobiorca nie może zlecić obowiązków wynikających z niniejszej umowy osobom trzecim.
§9
1.Zleceniobiorca zobowiązuje się do utrzymania w należytym stanie przejętego obiektu i
znajdującego się w nim wyposażenia i umeblowania.
2.Zleceniobiorca obowiązany jest do dokonywania drobnych napraw w wyposażeniu i
umeblowaniu .
§10
Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w przejętym obiekcie, wyposażeniu i
umeblowaniu.
§ 11
1.Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres dwóch lat : od ...07.2011 r. do ……….07.2013 z
zastrzeżeniem ust.2.
2.Niniejsza umowa wygasa w przypadku, gdy łączna cena świadczonych przez Zleceniobiorcę usług
w ramach niniejszej umowy przekroczy wartość określoną w §4 ust.3
§ 12
1. Zleceniodawca zastrzega możliwość rozwiązania umowy za jednomiesięcznym okresem
wypowiedzenia w następujących przypadkach:
1/ Zleceniobiorca , mimo pisemnego upomnienia , świadczy usługi nienależytej jakości lub w
standardzie nie odpowiadającym potrzebom Zleceniodawcy
2/nie wypełnia obowiązków wynikających z umowy z zastrzeżeniem ust.2
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2.Zleceniodawca zastrzega możliwość rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w
przypadku zalegania przez Zleceniobiorcę z zapłatą na rzecz Zleceniodawcy należności
wynikających z umowy
§ 13
Strony ustalają, że zastrzeżenia związane z realizacja niniejszej umowy będą zgłaszane
telefonicznie. Osoba uprawnioną ze strony zleceniobiorcy jest ……………. – Tel. …………….. lub
poczta elektroniczną: ……………………………………………
§ 14
Po zakończeniu umowy Zleceniobiorca obowiązany jest zwrócić przejęty obiekt w stanie nie
pogorszonym z uwzględnieniem zużycia będącego następstwem prawidłowego używania.
§ 15
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowania mają odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego.
§ 16
Zmiany do niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksów sporządzonych
na piśmie i podpisanych przez obie strony.
§ 17
Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach
po dwa dla każdej ze stron.

ZLECENIODAWCA:

ZLECENIOBIORCA:
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