UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH
NA POTRZEBY WYDARZEŃ W PROJEKCIE MODELE AKCERACYJNE W INNOWACJACH
TECHNOLOGICZNYCH
zawarta w dniu ………………. w Łodzi pomiędzy:
Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi przy ul. Ks. Biskupa Wincentego
Tymienieckiego 22G, kod pocztowy 90-349, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestr Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 00000014128, NIP: 725-148-68-25, kapitał zakładowy 24 927 000 zł, opłacony w całości,
reprezentowaną przez:
1. …………………………………………………
2. …………………………………………………….
zwaną dalej Zleceniodawcą,
a
………………………………………………………..
zwanym dalej Zleceniobiorcą
§1
Postanowienia ogólne
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie usług cateringowych dalej zwanych Usługą, na potrzeby
projektu Modele Akceleracyjne w Innowacjach Technologicznych realizowanego przez Łódzką Specjalną
Strefę Ekonomiczną S.A. Usługa będzie obejmować:
a) przygotowanie i dostarczenie posiłków (wg. Formularza zamówienia),
b) zapewnienie napojów podczas organizowanych wydarzeń (kawa, herbata, woda, soki),
c) zapewnienie profesjonalnej obsługi kelnerskiej,
d) zapewnienie niezbędnego sprzętu cateringowego podczas wydarzeń,
e) zapewnienie obrusów, serwet i serwetek,
f) dostarczenie stołów koktajlowych, zastawy stołowej, a także innego sprzętu i materiałów niezbędnych do
realizacji przedmiotu zamówienia, rozstawienie elementów zgodnie ze wskazówkami Zleceniodawcy,
sprzątnięcie oraz ich odbiór po zakończeniu wydarzenia.
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do dostarczania do siedziby Zleceniodawcy przedmiotu niniejszej Umowy
własnym staraniem i na własny koszt bez obciążania z tego tytułu Zleceniodawcy dodatkowymi kosztami.
Szczegółowe wymogi dotyczące terminu, ilości oraz jakości serwowanych posiłków w ramach świadczonej
Usługi, jak również warunki techniczne odnośnie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy zostaną każdorazowo
określone mailowo pomiędzy Zleceniobiorcą a Zleceniodawcą minimum 7 dni przed datą planowanego
świadczenia usługi.
3. Każdorazowe Zlecenie Usługi będzie wyceniane indywidualnie, ale w ramach cen określonych
w złożonej ofercie przy postępowaniu. Zlecenie w szczególności określać będzie rodzaj usługi cateringowej, jej

ilość, cenę w przeliczeniu na jedną osobę, łączną wartość oraz miejsce i datę świadczenia Usługi a także dane
osoby koordynującej realizację Zlecenia.
§2
Sposób wykonania przedmiotu Umowy
1. W ramach realizacji przedmiotu niniejszej Umowy Zleceniobiorca zobowiązany jest do świadczenia Usługi na
najwyższym poziomie, w szczególności zapewnienia, iż:
a) dostarczone produkty żywnościowe będą świeże, odpowiedniej jakości oraz, że zostaną przygotowane
w dniu ich dostarczenia,
b) dania ciepłe dostarczane będą w termosach cateringowych lub specjalnych pojemnikach izolacyjnych, zaś
zimne w szczelnych opakowaniach gastronomicznych,
c) obsługa będzie świadczona na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi standardami (dotyczy to
w szczególności kultury obsługi przez personel kelnerski oraz zasad higieny i przepisów BHP).
2. W trakcie wykonywania usługi Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość każdorazowego sprawdzania jakości
i ilości dostarczonych posiłków, jak również pracy personelu Zleceniobiorcy, świadczącego usługę cateringową.
3. Zleceniodawca nie dopuszcza powierzania wykonywania zobowiązań wynikających z umowy osobom trzecim.
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§3
Oświadczenia i zobowiązania Zleceniobiorcy
Zleceniobiorca oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia, wiedzę, kwalifikacje, doświadczenie oraz
wymagane prawem badania, niezbędne do wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy.
Zleceniobiorca zobowiązuje się jednocześnie, że podczas wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy do
realizacji delegować będzie wyłącznie osoby posiadające wiedzę i kwalifikacje, o których mowa
w punkcie poprzedzającym.
Zleceniobiorca zobowiązuje się, iż przedmiot niniejszej Umowy, o którym mowa w §1 ust. 1zostanie wykonany
w sposób profesjonalny, z należytą starannością, wynikającą z zawodowego charakteru wykonywanej przez
niego działalności oraz w oparciu o najwyższą wiedzą z zakresu obsługi cateringowej podczas prestiżowych
wydarzeń.
Zleceniobiorca zobowiązuje się zapewnić odpowiednią liczbę personelu potrzebnego do realizacji usługi, nie
mniej niż 2 kelnerów na każde 30 gości.
Zleceniobiorca zobowiązuje się do rozstawiania stołów koktajlowych/ 10 osobowych stołów okrągłych zgodnie
ze Zleceniem, o którym mowa w §1 ust. 2.
Zleceniobiorca odpowiada za działania i zaniechania personelu, skierowanego do wykonania usługi
cateringowej, jak za działania własne i zaniechania własne.
Zleceniobiorca zobowiązuje się do przygotowania posiłków z zakupionych przez siebie artykułów spożywczych
najwyższej jakości.
Zleceniobiorca zobowiązuje się do dostarczania artykułów spożywczych posiadających wszelkie niezbędne
certyfikaty (atesty) właściwych Urzędów oraz wytworzenia ich zgodnie z odpowiednimi normami
obowiązującymi w Polsce.

§4
Zobowiązania Zleceniodawcy
1. Zleceniodawca zobowiązuje się do współdziałania z Zleceniobiorcą przy realizacji niniejszej Umowy, jak
również do udzielania wyjaśnień niezbędnych do jej wykonania.
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§5
Okres obowiązywania Umowy
Zlecenia będą realizowane od dnia zawarcia niniejszej umowy do zakończenia projektu, tj. do 31 marca 2021
r.
§6
Wynagrodzenie
Za prawidłowe wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie zgodne
z przedstawionym kosztorysem do konkretnego Zlecenia.
Wynagrodzenie określone w Zleceniu stanowi całość wynagrodzenia przysługującego Zleceniobiorcy
i obejmuje wszelkie koszty, jakie mogą wystąpić w związku z realizacją przedmiotu niniejszej Umowy.
Wynagrodzenie, o którym mowa w §6 ust.1 niniejszej Umowy zostanie zapłacone przelewem na rachunek
bankowy wskazany na fakturze VAT/ rachunku prawidłowo wystawionej przez Zleceniobiorcę oraz na
podstawie protokołu odbioru.
Zleceniodawca dokona zapłaty wynagrodzenia w terminie 14 dni, licząc od dnia dostarczenia do siedziby
Zleceniodawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT/ rachunku
Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.

§7
Rozwiązanie i odstąpienie od Umowy
1. Zleceniodawca jak i Zleceniobiorca zastrzegają sobie możliwość rozwiązania niniejszej Umowy w każdym
czasie z miesięcznym okresem wypowiedzenia bez podawania przyczyn.
2. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość odstąpienia od niniejszej Umowy w terminie 7 dni od zaistnienia
następujących okoliczności:
a. realizuje zamówienie niezgodnie z zapytaniem ofertowym lub niniejszą Umową,
b. odmówi realizacji zlecenia pomimo dopełnienia wszelkich formalności,
c. jednokrotnie nienależycie wykonana usługę cateringową,
d. nieterminowo dostarczy posiłki,
e. dostarczy posiłki niezgodnie z ustalonym z Zleceniodawcą menu,
f. dostarczy zbyt małe ilości posiłków,
g. nie poinformuje Zleceniodawcy o występujących problemach i trudnościach w realizacji zadania,
mogących mieć wpływ na prawidłowa realizacje przedmiotu niniejszej Umowy.
3. Odstąpienie od niniejszej Umowy nie pozbawia Zleceniodawcy do naliczenia kar umownych, o których mowa
w §8 niniejszej Umowy.
§8
Kary umowne
1. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej Umowy, chyba
że niewykonanie niniejszej Umowy nastąpiło z powodu siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie
zewnętrzne nagłe i niespodziewane, któremu nie można zapobiec i które znajduje się poza kontrolą
Zleceniobiorcy.
2. Za niewykonanie Zlecenia Zleceniobiorca zapłaci na rzecz Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 20%
wartości wynagrodzenia wskazanego w §6 ust. 1 niniejszej Umowy.
3. Przez niewykonanie niniejszej Umowy przez Zleceniodawcę, Strony rozumieją brak realizacji usług

wskazanych w §1 ust. 1 w terminach wskazanych przez Zleceniodawcy.
4. Za inne niż wskazane w ust. 2 nienależytego wykonania Umowy Zleceniobiorca zapłaci na rzecz Zleceniodawcy
karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia wskazanego w §6 ust. 1 niniejszej Umowy odrębnie za każde
naruszenie postanowień niniejszej Umowy.
5. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zlecenia, jeśli jego jakość budzi zastrzeżenia
i ma możliwość obciążenia Zleceniobiorcę karą umowną w wysokości 20% wartości danego Zlecenia.
6. Zleceniobiorca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych przewidzianych w niniejszym paragrafie
z kwoty wynagrodzenia określonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.
7. Zleceniodawcy przysługuje prawo do dochodzenia od Zleceniobiorcy odszkodowania przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
§9
Dane osobowe
Zleceniodawca zapewnia, że zbierane i przetwarzane przy okazji Wydarzenia dane osobowe dane
osobowe gromadzi w zgodzie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych: w
szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
1. Każda ze stron informuje, że jest administratorem danych osobowych osób uprawnionych do
reprezentowania drugiej Strony oraz pracowników drugiej Strony, podanych w związku z podpisaniem i
wykonywaniem umowy.
2. Każda ze stron w celu należytej ochrony danych osobowych powoła Inspektora Ochrony Danych, z którym
będzie można się skontaktować przy wykorzystaniu danych kontaktowych danej strony.
3. Każda ze stron przetwarza podane dane osobowe osób reprezentujących i pracowników drugiej Strony w
celu realizacji umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony
cel – kontakt w sprawie wykonania umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne
w celu podpisania umowy.
4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu przez czas
wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń.
5. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy
informatyczne danej Strony, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością danej Strony – na mocy
stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania
przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę
danych.
6. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje
prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić
się do danej Strony z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Strona jest zobowiązana do przekazania informacji, o których mowa w ust. 1-7 powyżej, osobom
reprezentującym i pracownikom strony, których dane zostały przekazane drugiej Stronie.

§ 10
Osoby do kontaktu
1. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy i upoważnioną ze strony Zleceniodawcy do kontaktów
wynikających w związku z realizacją Umowy jest:
2. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy i upoważnionymi ze strony Zleceniobiorcy do kontaktów
wynikających w związku z realizacją Umowy jest:
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§11
Postanowienia końcowe
Przez cały czas trwania niniejszej Umowy strony wiąże cena jednostkowa podana w formularzu ofertowym
(Załącznik Nr 1).
W przypadku zaistnienia potrzeb dostawy innych usług cateringowych niż wymienionych w Załączniku Nr
1 do niniejszej Umowy, Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do zamówienia dodatkowych Usług, po
dokonaniu z Zleceniobiorcą negocjacji cen tych Usług.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
Ewentualne spory wynikłe z wykonania niniejszej Umowy rozstrzygać będą sądy powszechne właściwe
dla siedziby Zleceniodawcy.
Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w drodze pisemnej
(aneksem) pod rygorem nieważności.
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:
1. Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy.
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