UMOWA nr

/2016

zawarta w dniu …..............r. w Strawczynku pomiędzy:
Samorządowym Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie, 26-67 Strawczyn, ul.
Żeromskiego 16, w imieniu którego działa Dyrektor Maciej Lewandowski, zwanym dalej
Organizatorem,
a
…............................................................................................... w imieniu, którego działa
Pan/Pan i.......................................................... zwanym dalej Wykonawcą.
§1
1. Przedmiotem umowy jest przyznanie przez Organizatora Wykonawcy,
wyłonionemu w drodze ogłoszonego konkursu ofert, prawa wyłącznej obsługi
gastronomicznej imprezy pn. Strawczynada 2016 w dniach 20-21 sierpnia 2016 r.
2. W zakres prawa wyłączności obsługi gastronomicznej imprez, o których mowa
w ust. 1 przez Wykonawcę wchodzi prowadzona wyłącznie przez niego podczas
imprezy sprzedaż:
a. Dystrybucja piwa (po uprzednim uzyskaniu zezwolenia w Urzędzie Gminy
w Strawczynie) w kubkach plastikowych.
b. Przygotowanie i sprzedaż potraw z grilla (kiełbaski, szaszłyki, kebab, steki itp.);
c. Sprzedaż hot-dogów, hamburgerów, zapiekanek;
d. Sprzedaż potraw z rożna (kurczaki, golonki itp.);
e. Sprzedaż zestawów obiadowych, sałatek, bigosu;
f. Sprzedaż napojów bezalkoholowych;
3. Ceny sprzedawanych podczas imprezy produktów ustala Wykonawca na własną
odpowiedzialność i ryzyko. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zysk
Wykonawcy.
§2
Strony ustalają termin wykonania przedmiotu umowy obsługi gastronomicznej która
odbywać się będzie w następujących dniach:
• w dniu 20.08.2016r w godzinach od 13.00 do 24.00
• w dniu 21.08.2016r w godzinach od 13.00 do 22.00

§3
1. Organizatorowi przysługuje od Wykonawcy wynagrodzenie za przyznane prawo
wyłączności obsługi gastronomicznej w zakresie określonym w §1 w wysokości
….............. zł, (słownie: …...................................................złotych brutto 00/100).
2. Wykonawca wnosi kwotę, o której mowa w ust. 1 niniejszego § najpóźniej do:
a. 30.05.2016r. - …............... zł (słownie: …................................złotych 00/100).
b. 31.07. 2016r. - ….............. zł (słownie: …............................... złotych 00/100).
3. Datą wniesienia środków jest data uznania rachunku Organizatora.
4. Wykonawca wpłaci kwoty, o których mowa w ust. 2 niniejszego § na rachunek
bankowy Organizatora nr konta 80 8499 0008 0301 1201 2000 0001
5. Organizator wystawi faktury Wykonawcy w terminie 7 dni od wpływu płatności
na konto bankowe Organizatora.
6. W wypadku nie wniesienia kwot, w terminie wskazanym w ust. 2 Organizator
może odstąpić od umowy i zlecić obsługę gastronomiczną imprezy innemu
wybranemu.
§4
1. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć miejsca siedzące pod parasolami lub
namiotami w ilości określonej w konkursie ofert.
2. Wykonawca zobowiązany jest do niepodawania w ogródku napojów
alkoholowych w czasie trwania mszy świętej w dniu 21.08.2016r.
3. Po zakończeniu imprezy Wykonawca obowiązany jest uprzątnąć teren (usunąć
wszelkie urządzenia i wyposażenie oraz posprzątać) i doprowadzić go do stanu
pierwotnego w terminie 3 dni.
4. Wykonawca odpowiada za uszkodzenia urządzeń obcych znajdujących się na
przekazanym terenie.
5. Wykonawca zobowiązuje się do ogrodzenia miejsc konsumpcji oraz do
utrzymania czystości w miejscach konsumpcji, w czasie i po każdym dniu
imprezy, w tym do ustawienia odpowiedniej ilości pojemników na odpady.
6. W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony
zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów
prawa i ustalonych zwyczajów.
7. Wykonawca zobowiąże się do kompleksowego przygotowania oraz obsługi
„ogródka piwnego” w dniach 20-21 sierpnia 2016 r. na terenie ściśle określonym
przez Organizatora według załączonej mapki /załącznik – mapka/

8. Wykonawca zobowiązany jest do sprzedaży przynajmniej dwóch gatunków piwa
w pojemnikach tylko i wyłącznie plastikowych jednorazowych.
9. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania:
- sprawnych instalacji i urządzeń elektrycznych zgodnych z aktualnymi normami
bezpieczeństwa oraz przepisami BHP
- 50 mb przewodu elektrycznego i rozdzielni prądu.
10. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za działanie ustawionych przez
siebie urządzeń i za ewentualne szkody wywołane przez urządzenie oraz z tytułu
świadczonej usługi.
11. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia :
- minimum 600 miejsc siedzących za stołami pod zadaszeniem (namioty,
parasole)
- minimum 6 rolbarów
- minimum 4 grille oraz rożen
12. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku
osób przebywających na terenie ogródka piwnego (wynajęcie firmy
ochroniarskiej).
13. Po stronie Wykonawcy leży uzyskanie wszystkich niezbędnych zaświadczeń oraz
pozwoleń.
14. Ustawienie ogródka piwnego w wyznaczonym sektorze nadzorować będzie
przedstawiciel Organizatora.
15. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli
Organizator zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań
wobec Wykonawcy.
16. Wybrany Wykonawca otrzyma wyłączność na organizacje ogródka piwnego,
sprzedaż piwa i napojów bezalkoholowych w wyznaczonym sektorze – ogródku
piwnym.
§5
1. Organizator wyznaczy Wykonawcy teren pod obsługę gastronomiczną zgodnie
z załączonym do umowy planem graficznym.
2. Organizator zabezpieczy Wykonawcy dostęp do energii elektrycznej celem
podłączenia urządzeń do obsługi gastronomicznej.

3. Organizator imprezy wyraża zgodę na rozstawienie stoiska – ogródka piwnego
wymienionego w formularzu ofertowym. Pozostałe stoiska niewymienione
w formularzu ofertowym będą niezwłocznie usuwane z terenu imprezy.
W szczególności dotyczy to stoisk asortymentowo niezwiązanych
z wymienionym formularzem ofertowym.
4. Organizator nie ma wpływu na funkcjonowanie sklepów i lokali
gastronomicznych zlokalizowanych w sąsiedztwie terenu imprezy.
5. Organizator nie zapewnia ochrony sektorów gastronomicznych.
6. Organizatorowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności gdy:
-Wykonawca powiadomi go, że nie jest w stanie wykonać umowy w terminie,
-Wykonawca realizuje obsługę gastronomiczną przewidzianą niniejszą umową
w sposób różny od opisanego w umowie.
7. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie może nastąpić
w terminie 3 dni od momentu powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia.
§6
Wykonawcy nie wolno oddawać nieruchomości do używania innych podmiotom
na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego.
§7
Wydanie nieruchomości Wykonawcy nastąpiło w stanie przydatnym do umówionego
użytku, co Wykonawca niniejszym potwierdza.
§8
Wykonawca odpowiada wobec osób trzecich za ewentualne szkody powstałe na terenie
zajętym pod ogródek.
§9
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, w formie aneksu, pod rygorem
nieważności.

§10
Spory zaistniałe w wyniku realizowania umowy rozpatrywane będą przez sąd właściwy
dla siedziby Organizatora.
§11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
§12
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.

Wykonawca

……...……………….....

Organizator

…............................………..

