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Załącznik 3 do Zapytania ofertowego i warunków współpracy w ramach zadania: Mobilne
„Śląskie Smaki”® - Wzór Umowy dotycząca wykonania zadania Mobilne „Śląskie Smaki”® - Food Truck „Śląskie Smaki”®

WZÓR

Umowa dotycząca wykonania zadania
Mobilne „Śląskie Smaki”® - Food Truck „Śląskie Smaki”®
zawarta w Katowicach ………………………………. r. pomiędzy:
Śląską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Katowicach, ul. Mickiewicza 29, NIP 9542494931, reprezentowaną
przez:
Adama Wawocznego – Prezesa Zarządu Śląskiej Organizacji Turystycznej,
Agnieszkę Sikorską – Dyrektor biura Śląskiej Organizacji Turystycznej,
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
………………………………. , zamieszkałą w/z siedzibą w ……………………….., ul. ………………., PESEL/NIP ……………………,
legitymującą się dowodem osobistym/REGON……………………. ………………………..
zwanym dalej „Wykonawcą”,
określanymi także dalej łącznie „Stronami”, o następującej treści:

Niniejsza umowa zostaje zawarta w związku z realizacją przez Zamawiającego zadania Mobilne „Śląskie Smaki”®
- Food Truck „Śląskie Smaki”®, polegającego na promocji kuchni regionalnej i produktów regionalnych
województwa śląskiego, poprzez organizację mobilnej restauracji, serwującej dania regionalne, certyfikowane
wg zasad ustalonych dla projektu Szlak Kulinarny „Śląskie Smaki”®.

1.
2.

3.

1.

2.

§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest prowadzenie przez Wykonawcę mobilnej restauracji Food Truck „Śląskie Smaki”®, na
zasadzie licencji udzielonej przez Zamawiającego, o której mowa w §4 pkt.1 lit. a) i b).
W mobilnej restauracji Food Truck „Śląskie Smaki”® Wykonawca będzie prowadził degustację oraz sprzedaż
wyłącznie potraw certyfikowanych jako „Śląskie Smaki”® oraz produktów regionalnych z terenu województwa
śląskiego, a także inne ustalone z Zamawiającym działania promocyjne oraz informacyjne dotyczące kuchni
regionalnych z terenu województwa śląskiego oraz Marki „Śląskie Smaki”®, w szczególności Szlaku Kulinarnego
„Śląskie Smaki”®, na zasadach określonych niniejsza umową.
Mobilna restauracja Food Truck „Śląskie Smaki”® będzie podlegała obowiązkowej certyfikacji wg zasad
ustalonych dla projektu Szlak Kulinarny „Śląskie Smaki”®, obowiązującej każdą restaurację należącą do Szlaku
Kulinarnego „Śląskie Smaki”®.
§2
Oświadczenia Zamawiającego
Zamawiający oświadcza, że przysługuje mu wyłączne prawo używania nazwy Marki „Śląskie Smaki”®, która,
wraz z nazwą "Festiwal Śląskie Smaki www.slaskiesmaki.pl"®, są zastrzeżonymi znakami towarowym
zgłoszonymi w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej.
Zamawiającemu przysługuje wyłączne prawo do używania wymienionych w ust. 1. znaków towarowych w
działalności na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
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3. Zamawiający Oświadcza że jest właścicielem koncepcji realizacji projektu Mobilne „Śląskie Smaki”® - Food Truck
„Śląskie Smaki”®, w związku z czym, jest podmiotem decydującym o sposobie jego realizacji oraz określającym
standardy prezentacji Marki „Śląskie Smaki”®.
4. Koncepcja projektu Mobilne „Śląskie Smaki”® - Food Truck „Śląskie Smaki”®, o której mowa w ust. 2, oznaczona
jest określoną nazwą, wykorzystuje spójne ze Szlakiem Kulinarnym „Śląskie Smaki”® znaki towarowe, świadczy
usługi o ustalonym standardzie jakościowym. Koncepcja ta zakłada również działalność reklamową i promocyjną
w ramach Szlaku Kulinarnego „Śląskie Smaki”®.

1.

2.
3.

4.

§3
Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży dań kuchni
regionalnej w formie Food Truck „Śląskie Smaki”® - mobilnej restauracji na Szlaku Kulinarnym „Śląskie Smaki”®,
którym zarządza Zamawiający.
Działalność gospodarcza Wykonawcy będzie prowadzona przez niego na własny rachunek.
Wykonawca, jest zobowiązany do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami określonymi w Zapytaniu
ofertowym i warunkach współpracy w ramach zadania: Mobilne „Śląskie Smaki”® z dnia 12.11.2021 r.,
stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, a w szczególności do:
a) posiadania i utrzymania samochodu typu Food Truck, zadeklarowanego w ofercie złożonej w odpowiedzi na
zapytanie ofertowe z dnia 12.11.2021 (Zapytanie ofertowe i warunki współpracy w ramach zadania:
Mobilne „Śląskie Smaki”®), stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszej umowy, przez cały okres
obowiązywania umowy,
b) zapewnienia wyposażenia Food Trucka w sprzęt gastronomiczny zadeklarowany w ofercie złożonej w
odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 12.11.2021 (Zapytanie ofertowe i warunki współpracy w ramach
zadania: Mobilne „Śląskie Smaki”®) (Załącznik nr 2), odpowiedniego do zaplanowanego asortymentu dań i
produktów,
c) udziału w ustalonych z Zamawiającym imprezach plenerowych i innych wydarzeniach wskazanych przez
Zamawiającego, w trakcie których Wykonawca będzie prowadził sprzedaż wyłącznie certyfikowanych
potraw „Śląskie Smaki”®, produktów regionalnych, zatwierdzonych przez Zamawiającego oraz degustację
tych potraw, na zasadach szczegółowo opisanych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy,
d) posiadania odpowiedniej wiedzy o Szlaku Kulinarnym „Śląskie Smaki”®, jego restauracjach, potrawach
„Śląskie Smaki”® oraz uczestniczenia w szkoleniach z tego zakresu organizowanych przez Zamawiającego,
e) posiadania urządzeń księgowych obowiązkowych przy sprzedaży: kasa fiskalna online, terminal płatniczy,
f) zapewnienia obsługi adekwatnej do rozmiaru imprezy - min. 2 osoby na każdą imprezę – ubranej w odzież
obrendowaną znakami towarowymi „Śląskie Smaki”®, zapewnioną przez Zamawiającego lub wg wzoru
zaakceptowanego przez Zamawiającego,
g) zapewnienia jednorazowych naczyń ekologicznych: talerze, sztućce (łyżki, widelce, noże), miski, kubki w
ilości wystarczającej do wydania ustalonej ilości porcji degustacyjnych oraz zaplanowanej sprzedaży,
h) poddawania się regularnym lub doraźnym kontrolom/certyfikacjom Zamawiającego, zgodnie z regulaminem
certyfikacji, stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszej umowy
i) stałego dbania o czystość i estetyczny wygląd pojazdu oraz miejsca podawania potraw.
Wykonawca jest zobowiązany do rozpoczęcia działalności, polegającej na sprzedaży i promocji kuchni
regionalnej województwa śląskiego z wykorzystaniem samochodu Food Truck „Śląskie Smaki”®, na zasadach
określonych w niniejszej umowie, w terminie od dnia ………………………………..……..roku.
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§4
Zobowiązania Zamawiającego
Zamawiający udziela Wykonawcy niewyłącznej i ograniczonej licencji na używanie w całości lub części Marki
„Śląskie Smaki”® oraz znaków towarowych, o których mowa w §2 ust. 2., wyłącznie w okresie trwania niniejszej
umowy.
Licencje, o których mowa w ust. 1., obejmują wyłącznie prowadzenie przez Wykonawcę działalności
gospodarczej, której zasady i zakres wyznaczają postanowienia niniejszej umowy.
Wykonawca jest uprawniony do używania firmy i znaku towarowego „Śląskie Smaki”® m.in. na dokumentach
wystawianych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, drukach, ulotkach, przy oznakowaniu
samochodu, z wykorzystaniem którego działalność jest prowadzona itp. - za wiedzą i akceptacją Zamawiającego.
Zamawiający jest zobowiązany do pokrycia kosztów:
a) obrendowania samochodu Food Truck Mobilne „Śląskie Smaki”®,
b) zapewnienie jednolitego stroju dla pracowników Food Trucka,
c) zapewnienie nośników reklamowych w postaci: batfanów, potykaczy, stolików, leżaków itd. - w uzgodnionej
ilości,
d) paliwa - dotyczy wyłącznie dojazdu do/z miejsca imprez/wydarzeń odbywających się poza województwem
śląskim, przy założeniu że zwrot kosztów dotyczy tylko części trasy dojazdu/powrotu - powyżej łącznie 250
km, licząc od centrum Katowic, wg stawki ustawowej: 0,8358 zł/km,
e) zakupu porcji degustacyjnych na każdej imprezie za kwotę 1500,00-2000,00 zł, przeznaczonych do
degustacji, przy założeniu, że na każdej z imprez zostanie wydanych minimum 150 porcji degustacyjnych
wybranych potraw. Ilość oraz wartość porcji degustacyjnych zostanie określona przez Zamawiającego dla
każdej imprezy - w Protokole zamówienia.
Ponadto Zamawiający jest zobowiązany do:
a) Zagwarantowania miejsca dla samochodu Food Truck „Śląskie Smaki”® w/w imprezach , w tym pokrycia
ewentualnych kosztów powierzchni ekspozycyjnej/sprzedażowej, a także kosztów wjazdu i postoju na
imprezie.
b) Organizacji szkoleń dla pracowników Wykonawcy w zakresie wiedzy o Szlaku Kulinarnym „Śląskie Smaki”® i
Marce „Śląskie Smaki”®.
§5
Pozostałe postanowienia umowy
Wykonawca zobowiązuje się nie prowadzić działalności konkurencyjnej w stosunku do projektu Mobilne
„Śląskie Smaki”®.
Wykorzystanie udostępnionego znaku towarowego „Śląskie Smaki”® przez Wykonawcę jest dopuszczalne
wyłącznie na potrzeby związane z realizacją przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania ustalonego w procesie certyfikacji standardu obsługi, w tym
przede wszystkim: rodzaju, jakości i gramatury serwowanych potraw, obsługi klienta oraz świadczenia informacji
na temat Szlaku Kulinarnego „Śląskie Smaki”®.
Sposób realizacji przez Wykonawcę Umowy w zakresie wydawania zamówionych przez Zamawiającego porcji
potraw przeznaczonych do degustacji, o których mowa w § 4 ust. 2 lit. e) będzie każdorazowo ustalany
indywidualnie dla każdej imprezy/ akcji promocyjnej i określony w formularzu zamówienia.
Dopuszcza się udział Wykonawcy w imprezach innych niż zlecone przez Zamawiającego, ale wyłącznie po
pisemnym zaakceptowaniu przez Zamawiającego terminu i charakteru imprezy, z zastrzeżeniem bezwzględnego
pierwszeństwa dla imprez zlecanych przez Zamawiającego oraz świadczenia pod Marką „Śląskie Smaki”®
wyłącznie dań i produktów certyfikowanych „Śląskie Smaki”®.
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6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wyniki finansowe Wykonawcy, a także za skuteczność jego
działania.
7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za działania Wykonawcy podejmowane w
ramach niniejszej Umowy.
8. Jakość usług świadczonych przez Wykonawcę nie może być niższa od standardów obowiązujących w sieci
restauracji znajdujących się na Szlaku Kulinarnym „Śląskie Smaki”® Zamawiającego. W przypadku wątpliwości
dotyczących standardu wydawanych potraw oraz jakości usług świadczonych przez Wykonawcę w ramach
niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo wymagać od Wykonawcy certyfikacji kontrolnej, a Wykonawca ma
obowiązek poddać się takiej certyfikacji.
9. Zamawiający jest uprawniony do kontroli jakości usług świadczonych przez Wykonawcę, a także do kontroli
dokumentacji finansowej Wykonawcy.
10. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do przedstawiania raportów dotyczących
prowadzonej działalności w ramach realizacji umowy.

1.
2.
3.
4.

5.

§6
Czas trwania umowy
Wypowiedzenie umowy
Umowa zostaje zawarta na okres 2 lat. Termin wykonania umowy Strony ustalają na: ……………………….
Każdej ze Stron przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy przy zachowaniu 3 miesięcznego okresu
wypowiedzenia.
Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku
niedotrzymania przez Wykonawcę terminu , o którym mowa w § 3 ust. 4.
Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym bez okresu wypowiedzenia obowiązuje gdy:
- wykonawca narusza postanowienia niniejszej umowy,
- wykonawca odmawia lub uniemożliwia przeprowadzenie kontroli samochodu oraz certyfikacji
potraw/produktów
- wykonawca nie spełnia zasad certyfikacji,
- wykonawca prowadzi działalność konkurencyjną względem projektu Mobilne „Śląskie Smaki”® – Food Truck
„Śląskie Smaki”®.
Wypowiedzenie umowy powinno mieć formę pisemną oraz zawierać uzasadnienie wypowiedzenia pod rygorem
nieważności.

§7
Klauzula poufności
1. Wykonawca jest zobowiązany zachować w tajemnicy informacji oraz materiałów, które otrzymał w celu
realizacji niniejszej Umowy, a w przypadku ich naruszenia Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty
Zamawiającemu kary umownej, o której mowa w § 8. Jeżeli kara umowna nie pokryje szkody, jaką poniósł
Zamawiający, zachowuje on prawo do naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
§8
Kary umowne
1. Strony postanawiają, że za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania będącego przedmiotem
Umowy przez Wykonawcę obowiązują następujące kary umowne:
a) za niezapewnienie porcji degustacyjnych w ilości ustalonej z Zamawiającym w Protokole zamówienia
dotyczącego danego wydarzenia/imprezy - dwukrotność wartości zamówienia,
b) za serwowanie potraw/produktów niespełniających standardów przyjętych w procesie certyfikacji
standardów (gramatura, sposób podania, receptura) - dwukrotność wartości zamówienia, określonego w
Protokole Zamówienia, dotyczącego danego Wydarzenia/imprezy,
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c) za niezgodny z zapisami umowy ubiór obsługi Food Trucka „Śląskie Smaki”®, tzn. brak obrendowanej
odzieży „Śląskie Smaki”® - dwukrotność wartości zamówienia określonego w Protokole Zamówienia,
dotyczącego danego Wydarzenia/imprezy,
d) za nieprawidłowe i nieuzgodnione z Zamawiającym wykorzystanie znaku towarowego „Śląskie Smaki”® 5.000,00 zł.
e) za naruszenie innych postanowień Umowy, nie wymienionych powyżej – dwukrotność wartości
zamówienia, określonego w Protokole Zamówienia, dotyczącego danego Wydarzenia/imprezy.
2. Kara umowna w wysokości 20.000,00 zł ustanowiona jest za takie naruszenia jak:
a) ujawnienie informacji poufnych, w tym ujawnienie know-how Zamawiającego,
b) odmowę lub uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli samochodu oraz certyfikacji potraw
i produktów w tym certyfikacji sprawdzającej,
c) za zaniechanie wykonywania umowy oraz odmówienie udziału w akcji/akcjach promocyjnej,
d) za prowadzenie działalności konkurencyjnej w ciągu trwania Umowy.
3. Kary umowne mogą się kumulować.

1.
2.
3.
4.

§9
Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
Zmiany niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.
Spory powstałe na tle niniejszej Umowy rozstrzygał będzie odpowiedni Sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki do Umowy:
1. Załącznik 1 - Zapytanie ofertowe i warunki współpracy w ramach zadania: Mobilne „Śląskie Smaki”®
2. Załącznik 2 – złożony/uzupełniony FORMULARZ OFERTOWY DLA ZADANIA: MOBILNE „ŚLĄSKIE SMAKI”® FOOD TRUCK „ŚLĄSKIE SMAKI”®
3. Załącznik 3 – Regulamin przyznawania Certyfikatu „Śląskie Smaki”®

…………………………………………
Zamawiający

…….………………………………
Wykonawca

