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Wzór Umowy nr …………………. 

zawarta w dniu …………………...  pomiędzy: 

Gminą Rybczewice, Rybczewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice, 

NIP: 712-292-64-46 

 reprezentowaną  przez: 

Panią Elżbietę Masicz - Wójta Gminy Rybczewice  

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pana Józefa Smarzaka 

zwanym dalej „Zamawiającym”  

a 

……………………….. z siedzibą ………… 

reprezentowaną przez: Pana ………………….. 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

§1 

Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem umowy jest obsługa cateringowa imprezy plenerowej „Dożynki Gminy 

Rybczewice – Święto chleba” 

 W  dniu 26 sierpnia 2018 r.  zgodnie z przedstawioną ofertą. 

2. Wszelkie zmiany w zakresie poszczególnych elementów związanych z organizacją imprezy 

mogą nastąpić wyłącznie za pisemną zgodą obu stron. 

3.Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę z należytą starannością oraz zgodnie  

z obowiązującymi zasadami i przepisami prawa. 

§2 

Wynagrodzenie 

1. Wartość umowy ustala się na kwotę ……….. zł brutto (słownie : ……………… ), w tym 

podatek VAT w kwocie ………….zł (słownie: ). 

2. Ustalona cena zawiera wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją niniejszej 

umowy oraz podatek od towarów i usług VAT. 

§3 

Warunki płatności 

1. Zapłata realizowana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 

14 dni po wykonaniu usługi i odebraniu przez zamawiającego,  na podstawie 

prawidłowo wystawionej Faktury VAT. 
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2. Za dzień zapłaty strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

§ 4 

Kary umowne 

1. W razie  nienależytego wykonania umowy, skutkującego odwołaniem imprezy plenerowej, 

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Powyższe nie wyłącza prawa 

Zamawiającego do naliczenia kar umownych oraz dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego, na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym. 

2. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy z jego winy, bądź 

nienależytego wykonania przedmiotu umowy, skutkującego odwołaniem imprezy plenerowej, 

Wykonawca  zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wartości  brutto nie zrealizowanego 

zamówienia, w terminie 14 dni licząc od daty, w której miała nastąpić realizacja przedmiotu 

umowy. 

3. W przypadku nienależytego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy z jego winy, 

nie  skutkującego odwołaniem imprezy plenerowej, Wykonawca  zapłaci karę umowną  

w wysokości 1 % wartości  brutto nie zrealizowanego zamówienia, w terminie 14 dni licząc 

od daty, w której miała nastąpić realizacja przedmiotu umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należności z tytułu kary umownej, 

o której mowa w ust.2 z wynagrodzenia Wykonawcy. 

5. Jeżeli w czasie trwania imprezy plenerowej wystąpią zjawiska atmosferyczne, które 

mogłyby spowodować zagrożenie dla zdrowia i życia uczestników imprezy, wówczas 

przedstawiciel Wykonawcy w porozumieniu z przedstawicielem Zamawiającego przerwą 

imprezę do czasu ustania danej sytuacji, a jeżeli sytuacja ta nie ulegnie zmianie stwarzając 

nadal zagrożenie, wówczas wstrzymają wykonanie imprezy. 

6.W związku z powyższym Zamawiający zapłaci Wykonawcy za fakt wykonania umowy w 

kwotach proporcjonalnych do wykonania poszczególnych zadań. 

7. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 

kodeksu cywilnego. 

§ 6 

Postanowienia ogólne 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy . 

2. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3.Wykonawca oświadcza, że posiada możliwości techniczne, organizacyjne i finansowe 

niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy. 



3 
 

4. Wykonawca gwarantuje pełną gotowość techniczną i organizacyjną do prowadzenia 

imprezy w dniu 26 sierpnia od godz. 9.00. 

5. Wykonawca może powierzyć prace określone umową podwykonawcom. Wykonawca 

zobowiązuje się do wyboru podwykonawców, których doświadczenie i pozycja na rynku dają 

gwarancję prawidłowego wykonania powierzonych zadań. 

6. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie 

wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierzy, jak za własne 

działanie lub zaniechanie. 

7. Wykonawca przejmuje na siebie odpowiedzialność z tytułu roszczeń, z jakimi osoby 

trzecie wystąpią przeciwko Zamawiającemu w związku z realizacją niniejszej umowy. 

8. Wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w następujących 

przypadkach: 

a) zmiana stawki urzędowej podatku VAT, 

b) rezygnacji z części usług, jeśli taka rezygnacja będzie niezbędna do prawidłowej realizacji 

przedmiotu umowy – o wartość niewykonanych usług. 

9. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany od dnia zawarcia umowy do dnia 26.08.2018 r.. 

10. W zakresie nie uregulowanym w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

11. Wszelkie spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą 

wg prawa polskiego przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

12. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. 

13. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących przedmiotu 

umowy ze strony Zamawiającego jest …………………………………………………… . 

14. Osobą uprawnioną do kontaktów z  Zamawiającym w sprawach dotyczących przedmiotu 

umowy ze strony Wykonawcy jest ………………………………………………………. . 

 

W imieniu Zamawiającego:                                     W imieniu Wykonawcy: 

 

   ………………………..                                                     ……………………………. 

 

 

 
             
………………………………… 

    

    (kontrasygnata Skarbnika) 


