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Umowa na usługi gastronomicznej nrJ!f:./20 19/MOSiR
Zawarta w dniu 02.08.2019 r. w Kędzierzynie-Koźlu

Gminą Kędzierzyn-Koźle

al. Jana

Pawła

- Miejskim

11 29, 47-220

reprezentowanym przez:
Prezydenta Miasta

pomiędzy:

Ośrodkiem

Sportu i Rekreacji w

Kędzierzyn-Koźle,

Zenonę Kuś

Kędzierzyn - Koźle

Kędzierzynie-Koźlu,

REGON: 532437162, NIP : 7491954792,

- Dyrektor, na podstawie

pełnomocnictwa

z dnia 02.01.2019 r., zwanym w treści umowy

udzielonego przez
Zamawiającym,

a
PRZEDSIĘBIORSTWO

HANDLOWE "JANTAR" SP. Z 0.0., al. Poziomkowa 15, 47-220

Kędzierzyn-Koźle, wpisaną

do Krajowego Rejestru

Sądowego

w Opolu pod nr 0000110676, REGON:

532313709, NIP:7491919956, reprezentowany przez: Andrzeja Radzimowskiego,
umowy
o

zwaną

w

treści

Wykonawcą,

następującej treści:

§1
1.

Przedmiotem umowy jest świadczenie na rzecz uczestników biegu,

organizowanej przez
na

Zamawiającego

usługi

gastronomicznej podczas

w dniu 15.09.2019 r. imprezy sportowej pn. "Bieg Gaz-System

piątkę! ".

2. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. I , obejmuje
podawania

pos i łków

w

ilości

usługę

przygotowania, dostarczenia oraz

330 porcji wg specyfikacji zamówienia,

stanowiącego załącznik

nr

do niniejszej umowy.
§2
I. Wykonawca zobowiązuje

się

do:

a) zapewnienia wymaganego standardu
przepisów sanitarnych,
b) przygotowywania
do

spożycia

porządkowych
posiłków

ze

usługi

gastronomicznej oraz przestrzegania

i higienicznych, a także
świeżych

przeciwpożarowych ,

produktów z

z zakupionych przez siebie artykułów

obowiązujących

ważnymi

terminami

przydatności

spożywczych najwyższej jakości ,

c) terminowego przygotowania posiłków,
d) punktualnego

rozpoczęcia

2. Wykonawca

oświadcza , że

do efektywnego

wydawan ia

posiłków.

posiada wszelkie wymagane prawem uprawnienia i zezwolenia

świadczenia usług objętych

przedmiotem niniejszej umowy. Wykonawca jest

zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego
niezbędnych

do

3. Wykonawca

prawidłowej

o utracie wymaganych

uprawnień

i

zezwoleń

realizacji niniejszej umowy oraz innych zmian w tym zakresie.

zobowiązuje się realizować

przedmiot Umowy z wykorzystaniem

oraz materiałów .

1

własnego sprzętu

§3
Usługa będzie

wykonywana w dniu 15

września

Sportową "Śródmieście", al. Jana Pawła

n 29,

2019 roku w godz. 12.30-15.00 na terenie przed

Halą

47-220 Kędzierzyn-Koźle, w miejscu wyznaczonym

przez pracownika MOSiR.
§4

l.

Zamawiający zobowiązuje się

2310,00

złotych

brutto

(słownie:

będzie

2. Wynagrodzenie

za

wykonaną usługę zapłacić

dwa tysiące trzysta dziesięć

płatne

Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie

złotych

00/ 100).

w terminie 14 dnj od wykonania umowy po otrzymaniu

od Wykonawcy faktury wystawionej z

uwzględnieniem poniższych

danych:

Nabywca: Gmina Kędzierzyn-Koźle

Odbiorca/płatnik:

ul. Grzegorza. Piramowicza 32

Miejski

47-200 Kędzierzyn-Koźle

Al. Jana Pawła 1129

NIP: 7492055601

47-220 Kędzierzyn-Koźle

3.

Zapłata

Ośrodek

Sportu i Rekreacji

wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy

wskazany w fakturze.

§5
l.

Zamawiającemu przysługuje

prawo do

odstąpienia

od umowy w trybie natychmiastowym,

Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy

bądź

sprzeczny z

jeżeli

umową.

2. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 3, z winy
Wykonawcy,

Zamawiającemu

wynagrodzenia brutto

określonego

3. W razie niewykonania lub
prawo

żądać

obniżenia

wynagrodzenia brutto
4. Wykonawca

przysługuje

od Wykonawcy kara umowna w

wykonania umowy przez

wynagrodzenia umownego do 50%

wyraża zgodę

20%

w § 4 ust. 1.

nienależytego

określonego

wysokości

Wykonawcę, Zamawiający

(słownie:

pięćdziesiąt

ma

procent)

w § 4 ust. 1.

na

potrącanie

naliczonych kar umownych z

przysługującego

mu

wynagrodzenia.
5. W przypadku
Zamawiający

jeśli

kary umowne nie

zastrzega sobie

możliwość

pokryją

szkody poniesionej przez

dochodzenia odszkodowania

Zamawiającego ,

uzupełniającego

na zasadach

ogólnych .
§6
1. W razie niemożności dokonania określonej czynności Wykonawca jest obowiązany natychmiast

o tym

powiadomić Zamawiającego.

2. Wykonawca

nie

może

bez pisemnej zgody

Zamawiającego

zmienić

ustalonego sposobu

wykonywania usługi.
3.

Wykonawca nie może powierzyć wykonania czynności objętych usługą osobom trzecim

bez pisemnej zgody

Zamawiającego.

2

4. Wykonawca obowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych

w trakcie realizacji niniejszej umowy.
§7

l . Zmiany umowy mogą być dokonywane w formie pisemn~i pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych

umową

umowy nie

zastosowanie
wiąże

się

mają

przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Wykonanie

niniejszej

Rozporządzenia

o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L

z przetwarzaniem danych

w rozumieniu

119 z 04.05 .2016), dla których Administratorem Danych jest Dyrektor MOSiR, za wyjątkiem obszaru
niezbędnego

do zawarcia i realizacji umowy oraz dokonania wzajemnych rozliczeń między Stronami .

4. Najemca

oświadcza, że

go dane

identyfikujące,

znany jest mu fakt,

niniejszej umowy, a w

przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia,

w rozmówieniu art. l ust l ustawy z dnia 6
U . z 2017 poz. 933), która podlega

została sporządzona

września

udostępnieniu

5. Spory pomiędzy stronami rozstrzyga
6. Umowa

iż treść

2001 r. o

stanowią informację publiczną

dostępie

do informacji publicznej (Dz.

w trybie ustawy.

Sąd właściwy

w dwóch

szczególności dotyczące

dla siedziby

jednobrzmiących

Zamawiającego.

egzemplarzach, po jednej dla

każd ej

ze stron .
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Zgodnie Z,tlt. 13 ogólnego ro zponędzenia o ochronie danych osobowych z. dnia 27 kwietnia 2016 r (Dz. Urz.. UE L 119 1: 04.05.2016) informuję,

iż:

l) administratorem PanilPana danych osobowychje~ MOSiR z. siedzibą w K~zierzynje-Koilu, Al Jana Pawła II 29.

2} kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@mosirkk.pl
3) PaniIPana dane osobowe przetwlU2At1e b~" w celu realizacji umowy· na podstawie Art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
4) odbiorcami PanilPana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprBYłl1ione do uzyskania danych osobowych nB podstB\\ie prupis6w prawa
5) Pani/Pana dane osoboWI! prz.ccho,",ywllnl! będ, pru:z okres 61at I lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany pruz administratora
6) posiada PanilPan prawo do żądania od administratora dostępu do danych o50bo~h. ich sprostowania,

usunięcia

lub ograniczenia przetwarzania

7) ma PanilPan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych moie skutkowac odmową zawarcia umowy
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