Umowa
na obsługę gastronomiczną stacji Jeżów na zasadzie wyłączności (sezon 2015)
Zawarta w dniu ……………..2015 r. w Rogowie, pomiędzy:
Fundacją Polskich Kolei Wąskotorowych
ul. Dworcowa 37, 95-063 Rogów, NIP 527 23 07 637, REGON 016266748, zarejestrowaną przez XX Wydział
Gospodarczy, Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi pod nr KRS 0000061869, zwaną dalej „FPKW”,
reprezentowaną przez:
……………………………………………………..
a
Nazwa Wykonawcy
dane adresowe i rejestrowe Wykonawcy
Zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
………………………………………………………
Wyżej wymienione podmioty zwane są dalej łącznie „Stronami”.
§1
Postanowienia wstępne
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia jej podpisania do dnia 31 grudnia 2015 r.
2. Umowa dotyczy zapewnienia obsługi (zgodnie z wymogami §3) na stacji Jeżów zgodnie z przedstawionym
w §1 ust. 3 harmonogramem.
3. Harmonogram obsługi :
a. Pociągi do Jeżowa we wszystkie niedziele od 26.04 do 30.08.2015 włącznie, oraz dodatkowo w dni:
01.05 (piątek), 02.05 (sobota), 04.06 (czwartek), 05.06 (piątek), 06.06 (sobota), 15.08 (sobota),
w godzinach 11:20 – 16:00;
b. Pociągi do Jeżowa we wszystkie niedziele od 06.09 do 27.09.2015 włącznie,
w godzinach 11:20 – 14:20;
c. Święto Wiosny w dniu 25.04 (sobota),
w godzinach 13:20 – 14:20;
d. Pociągi do Zabytków w dniach 27.06, 25.07 oraz 29.08.2015 (soboty)
w godzinach 16:58–17:45;
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§2
Prawa Wykonawcy z tytułu Umowy
Wykonawcy przysługuje wyłączność na wykonywanie usługi wg harmonogramu w okresie trwania niniejszej
umowy.
Wykonawcy przysługuje pierwszeństwo otrzymania zlecenia obsługi w pozostałe dni w okresie
obowiązywania Umowy po wcześniejszym uzgodnieniu (dot. obsługi grup zorganizowanych).
Wykonawca będzie pobierał opłaty za świadczone przez siebie usługi według ustalonych przez siebie cen.
W przypadku odwołania kursowania jednego lub więcej pociągów w danym dniu FPKW poinformuje o tym
fakcie Wykonawcę z maksymalnym możliwym wyprzedzeniem dla ograniczenia ew. strat mogących powstać
po stronie Wykonawcy.

§3
Obowiązki Wykonawcy z tytułu Umowy
1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stoisko gastronomiczne w standardzie („Standard”) jak niżej:
a. w ofercie dostępny zróżnicowany asortyment o charakterze regionalnym w tym m.in.:
- miejscowe kiełbasy i kaszanki do pieczenia na ognisku,
- przygotowane przez Wykonawcę upieczone mięsa z grilla,
- gorąca kawa,
- gorąca herbata,
- soki (min. 3 rodzaje),
- piwo (schłodzone),
- kwas chlebowy,
- pieczywo;
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b. minimum 80 miejsc siedzących za stołami z czego min. 50% będzie pod zadaszeniem (parasole);
c. naostrzone kijki do pieczenia kiełbasek w liczbie minimum 80 szt.;
d. rozpalanie na minimum 15 minut przed przyjazdem pierwszego w danym dniu pociągu,
podtrzymywanie ognia, oraz gaszenie ogniska;
e. zapewnienie pojemników na odpady, codzienne sprzątanie terenu stacji oraz wywóz odpadów,
f. Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić wygląd i formę stoiska z FPKW (w tym m.in. w zakresie
aranżacji i ew. muzyki) na 7 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi w pierwszym dniu tj. do dnia
18.04.2015 r., a także utrzymać uzgodniony opisany powyżej wygląd i formę przez cały czas trwania
niniejszej Umowy. Strony sporządzą notatkę z przedmiotowego uzgodnienia. Ewentualne zmiany mogą
zostać wprowadzone po ponownym uzgodnieniu.
Wykonawca jest zobowiązany utrzymać opisany w §3 ust. 1 Standard przez cały okres obowiązywania
niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności
sanitarnymi.
Wykonawca ponosi wszelkie opłaty na rzecz właściwych organów należne w związku z prowadzoną
działalnością.
Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie zapewnić sobie dostęp do wody oraz energii elektrycznej
(dopuszczalny np. agregat prądotwórczy na zasadach uzgodnionych z FPKW).
Wykonawca zobowiązany jest przyjąć do sprzedaży asortyment (w zakresie pamiątek) dostarczony przez
FPKW i prowadzić jego sprzedaż po cenach wskazanych przez FPKW a także odpowiadać za jego właściwe
magazynowanie i rozliczenie.
§4
Opłaty
Wykonawca będzie uiszczał opłatę miesięczną w wysokości ……….. zł netto powiększoną o wartość
aktualnie obowiązującej stawki podatku VAT, na podstawie faktury VAT wystawionej przez FPKW.
Opłata będzie obowiązywała wyłącznie za miesiące: maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień 2015 r.
Za pozostałe miesiące opłaty nie pobiera się.
Faktury będą wystawiane jako gotówkowe lub przelewowe z 14 dniowym terminem płatności od dnia
otrzymania faktury.
W przypadku nie dotrzymania terminu płatności Wykonawca pokryje także odsetki w wysokości ustawowej.
W przypadku uchybień w realizacji zapisów w §3 ust. 2, tj. niedotrzymania któregokolwiek z zapisów
Standardu opisanego w §3 ust. 1, FPKW wystawi Wykonawcy pisemne upomnienie. Trzecie i każde kolejne
upomnienie będzie skutkowało równoczesnym wystawieniem przez FPKW noty obciążającej za
niedotrzymanie warunków niniejszej umowy w wysokości 50% opłaty miesięcznej wg §4 ust. 1 za
każdorazowo stwierdzone naruszenie, płatnej w terminie 7 dni od dnia wystawienia.
§5
Postanowienia końcowe
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy mogą być wprowadzone wyłącznie na drodze pisemnego aneksu pod
rygorem nieważności.
W przypadkach ewentualnych postępowań sądowych sprawy będą prowadzone przed sądem właściwym dla
siedziby FPKW.
Strony mogą wypowiedzieć umowę z miesięcznym okresem wypowiedzenia liczonym od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu w którym złożono wypowiedzenie.
Za porozumieniem Stron okres wypowiedzenia może zostać skrócony.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa
polskiego.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

……………………………………….
Wykonawca

……………………………………….
FPKW
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