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Umowa na świadczenie usług cateringowych

zawarta w Łodzi w dniu ............................... pomiędzy:

- firmą: ........................................reprezentowaną przez:.............................................., zwaną dalej „Zamawiającym”

i firmą ………………………………………………………. zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez: ………………………………………………………………...

§1
	Przedmiotem umowy jest świadczenie usług cateringowych wymienionych w ofercie Wykonawcy.
	Na mocy niniejszej Umowy Zamawiający zamawia, zaś Wykonawca zobowiązuje się świadczyć Zamawiającemu usługi cateringowe zgodnie z jej warunkami i ofertą Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi w siedzibie Zamawiającego oraz innych miejscach wskazanych przez Zamawiającego zgodnie z bieżącymi zamówieniami Zamawiającego. Poszczególne usługi cateringowe będą zlecane przez Zamawiającego z określeniem menu oraz terminem ich świadczenia.
	Użyte w Umowie pojęcia oznaczają:

-	Oferta Wykonawcy – oferta złożona przez Wykonawcę; przedmiot oferty oraz warunki cenowe zawarte w Ofercie stanowią integralną część niniejszej Umowy;
-	Przedmiot umowy – świadczenie usług cateringowych zgodnie z ofertą Wykonawcy.
-	Zamówienie – oznacza zgodę Zamawiającego na świadczenie usług przez Wykonawcę na zasadach określonych w złożonej ofercie (nie występuje konieczność składania każdorazowo konkretnego zamówienia).


§2
Wykonawca gwarantuje, że usługi świadczone będą na najwyższym poziomie, a mianowicie: 
	dostarczone produkty żywnościowe będą świeże i winne być przyrządzone w dniu dostawy.

obsługa będzie świadczona na właściwym poziomie, zgodnie z zasadami w tym zakresie obowiązującymi (dotyczy to w szczególności kultury obsługi przez personel kelnerski),
Wykonawca zobowiązuje się do terminowego dostarczania posiłków spośród wymienionych w załączniku w możliwie jak największym wyborze (w związku ze specyfiką naszej działalności nie mamy możliwości zagwarantowania codziennej dostawy pełnej gamy produktów),
strony umowy obowiązuje 30-dniowy termin wypowiedzenia niniejszej umowy. Wypowiedzenie musi mieć formę pisemną, z odbiorem potwierdzonym przez Wykonawcę,  pod rygorem nieważności. 
Zamawiający zobowiązuje się do informowania Wykonawcy o sytuacjach nadzwyczajnych, które mogłyby spowodować istotne straty Wykonawcy związane z nieobecnością znacznej części potencjalnych odbiorców Zamawiającego (np. wyjazdami służbowymi, integracyjnymi itp.). Zamawiający przekaże w takim wypadku stosowną informację obsługującemu go sprzedawcy przynajmniej na 1 dzień przed spodziewaną absencją personelu lub innym tego typu wydarzeniem. W przypadku braku takiej informacji 
Wykonawcy przysługuje prawo do odszkodowania wyłącznie w formie kary umownej w wysokości 50 zł
(pięćdziesiąt złotych).

§3
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 4
1.	W zakresie nie uregulowanym Umową mają zastosowanie: oferta Wykonawcy, a także zakresie nimi nie 	uregulowanym – przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące umowy o dzieło. 
2.	Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla Zamawiającego i 	Wykonawcy. 
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