Umowa nr………………
zawarta w dniu..............r. w Kielcach
na podstawie przeprowadzonego postępowania, zarejestrowanego pod nr:
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień
publicznych

pomiędzy:
Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa będącym państwową osobą prawną
powołaną na mocy ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia
Rolnictwa, (Dz. U. z 2017 r. poz. 623 z późn. zm.), z siedzibą w Warszawie, 01-207
Warszawa, ul. Karolkowa 30, NIP 527-281-83-55, REGON 367849538, reprezentowanym
przez:

1.

…………………… - Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia

Rolnictwa w Kielcach na podstawie pełnomocnictwa z dnia ………………….. r.

2.
w

……………………..Oddziale

Kierownika

Terenowym

Wydziału

Krajowego

Finansowo-Księgowego

Ośrodka

Wsparcia

Rolnictwa

i

Windykacji
w

Kielcach

na podstawie pełnomocnictwa z dnia ………….
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………
zwanym dalej „Wykonawcą",
łącznie zwanymi dalej „Stronami" lub „Stroną" w odniesieniu do każdej z nich o
następującej treści:
§1
Przedmiot Umowy

1. Wykonawca

zobowiązuje

się

zorganizowania

i

zwanych

„Usługami",

dalej

do

świadczenia

przeprowadzenia
w

ośmiu

zakresie

na

rzecz

warsztatów
określonym

Zamawiającego

usług

edukacyjno-kulinarnych,
w

Szczegółowym

Opisie

Współpracy, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy.

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za realizację Usług na
zasadach określonych w Umowie.
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§2
Termin i miejsce realizacji Przedmiotu Umowy
Wykonawca świadczył będzie Usługi w terminie: wrzesień/październik/listopad

1.
2018;

dokładne

terminy

zostaną

ustalone

po

wyłonieniu

Wykonawcy

i po konsultacji ze szkołą.

2.

Miejsce

realizacji

Umowy:

warsztaty

realizowane

na

terenie

województwa

świętokrzyskiego.
§3
Wynagrodzenie
1. Z tytułu należytego wykonania Usług, Zamawiający zobowiązuje się do wypłacenia
na

rzecz

Wykonawcy

wynagrodzenia

w

wysokości

złotych

brutto

(słownie:……………………………………………………………. złotych brutto 00/100).
2. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawcę w treści faktury w terminie 30 dni (słownie: trzydziestu dni) od dnia
dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
3. Podstawą wystawienia faktury i uzyskania przez Wykonawcę zapłaty wynagrodzenia
jest podpisanie przez Strony protokołu odbioru wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2
do Umowy.
4.

Wykonawca

oświadcza,

że

w

stosunku

do

osób,

instytucji,

przedsiębiorstw

współpracujących przy świadczeniu Usług występować będzie w charakterze pracodawcy,
zamawiającego lub zleceniodawcy i zobowiązuje się pokryć wszelkie roszczenia tych osób
z tytułu świadczenia Usług, zaś wynagrodzenia tych osób będą zawarte w wynagrodzeniu
Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane przez jego pracowników
podczas świadczenia Usług oraz za osoby trzecie, którym powierzy wykonanie czynności i
zwalnia w tym zakresie z odpowiedzialności Zamawiającego.
6. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów w związku, ze świadczeniem przez
Wykonawcę Usług, a wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest jedynym
świadczeniem należnym Wykonawcy w związku ze świadczeniem Usług.
8. W przypadku świadczenia przez Wykonawcę Usług w zakresie węższym niż określony
w Umowie, wynagrodzenie należne Wykonawcy ulegnie proporcjonalnemu obniżeniu, z
uwzględnieniem wartości niewyświadczonych Usług.
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§4
Kary Umowne

1.

Wykonawca

ponosi

odpowiedzialność

wobec

Zamawiającego

z

tytułu

niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy, na zasadach wynikających
z Kodeksu Cywilnego.

2.

Zamawiający

może

dochodzić

na

zasadach

ogólnych

odszkodowania

przewyższającego wysokość kar umownych, zastrzeżonych w ust. 3.

3.

Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości

10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 w przypadku nienależytego
świadczenia Usług, z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

4.

W przypadku wskazanym w § 5 umowy Zamawiający ma prawo żądać od

Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego
w § 3 ust. 1

5.

Zamawiający może dokonać potrąceń naliczonych i należnych mu kar umownych

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego
upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia.

6.

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego

na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy
wysokość kary umownej.
§5
Odstąpienie od umowy
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, w trybie natychmiastowym,
w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy. Zamawiający
jest uprawniony do wykonania prawa odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od daty
dowiedzenia się o przyczynie uzasadniającej złożenia oświadczenia o odstąpieniu od
umowy.
§6
Siła wyższa

1.

Strony nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie

zobowiązań z Umowy będące następstwem zdarzenia pozostającego poza kontrolą i
możliwościami przeciwdziałania Stron- „Siła Wyższa”

2.

Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego

o fakcie wystąpienia przypadku Siły Wyższej, poprzez przedstawienie dokumentacji
potwierdzającej wystąpienie oraz wypływ na realizację Przedmiotu Umowy.
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§7
Zobowiązanie do zachowania poufności
Strony zobowiązują się do utrzymania poufności, co do zawarcia i treści Umowy,

1.

jak również, co do wszelkich innych informacji uzyskanych w trakcie jej realizacji.
Powyższe zobowiązanie nie dotyczą informacji, które zostały podane do publicznej

2.

wiadomości w sposób niestanowiący naruszenia Umowy lub są znane Stronie z innych
źródeł.

3.

Zobowiązanie do zachowania poufności określone w ust. 1 nie narusza obowiązku

którejkolwiek ze stron do dostarczania informacji uprawnionym do tego organom na
podstawie obowiązujących przepisów prawa, jak również nie narusza uprawnień Stron do
podawania do publicznej wiadomości ogólnych informacji o ich działalności.

4.

Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących postanowień

Wytycznych bezpieczeństwa informacji dla kontrahentów - stanowiących Załącznik Nr 3
do Umowy.

5.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę Wytycznych, o których mowa w ust. 4,

uprawnia Zamawiającego do natychmiastowego rozwiązania Umowy i stanowi podstawę
żądania pokrycia powstałej szkody na zasadach ogólnych.

6.

W przypadku zmian Wytycznych, o których mowa w ust. 4, Zamawiający

zobowiązuje się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia Wykonawcy o nowych
Wytycznych i przekazania Wykonawcy ich aktualnej wersji.

7.

Wszelkie dane osobowe uzyskane podczas realizacji niniejszej umowy będą

przetwarzane w taki sposób i w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do jej realizacji
z zachowaniem zasad wynikających z ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 j.t.), zwanej dalej ustawą o ochronie danych
osobowych.
§8
Osoby wyznaczone do współpracy

1.

Strony wyznaczają swoich przedstawicieli uprawnionych do składania oświadczeń

wiedzy i woli dotyczących Umowy, w tym podpisania protokołu odbioru Umowy w
osobach:
1) po stronie Zamawiającego:
Dyrektor Oddziału Terenowego KOWR w Kielcach - Pan Jacek Toś
tel. 41 343-31-90, e-mail <jacek.tos@kowr.gov.pl>
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2) po stronie Wykonawcy
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..............................................................
.....................................................
Zmiana danych osób wskazanych w ust. 1 wymaga pisemnego poinformowania drugiej
Strony i nie stanowi zmiany Umowy.
§9
Postanowienia końcowe
1. Umowa wchodzi w życie w dniu jej zawarcia.

2. W przypadku jakichkolwiek sporów wynikających z Umowy, Strony zobowiązują się
rozstrzygać je polubownie.

3. Spory lub roszczenia wynikające z realizacji niniejszej Umowy, które nie zostały
rozstrzygnięte w trybie opisanym w ust. 2, poddane zostaną do rozstrzygnięcia sądu
powszechnego właściwego dla miasta Kielce.

4. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem
nieważności.

5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają przepisy
prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

6. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:
-

Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Współpracy;

-

Załącznik nr 2 - Protokół odbioru;

-

Załącznik nr 3 - Wytyczne Bezpieczeństwa Informacji dla Kontrahentów.

7. Umowę

sporządzono

w

dwóch

jednobrzmiących

egzemplarzach,

po

jednym

egzemplarzu dla każdej ze Stron.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik nr 1
do umowy nr…………………
z dnia…………………..

SZCZEGÓŁOWY OPIS WSPÓŁPRACY:
1. Strony zobowiązują się do współdziałania w wykonaniu Umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego
następujących świadczeń.
3. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia ośmiu warsztatów, trwających
minimum 90 minut każdy.
4. Warsztaty odbywać się będą w wybranych szkołach z terenu województwa
świętokrzyskiego.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania dojazdu na miejsce prowadzenia
warsztatów we własnym zakresie.
6. Liczba dzieci podczas jednych zajęć ok. 30.
7. Wykonawca zapewnieni produkty spożywcze, które są niezbędne do
przeprowadzenia warsztatów.
8. Wykonawca zapewnieni zakup materiałów samplingowych w razie potrzeby.
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Załącznik nr 2
do umowy nr……………
z dnia………………………

PROTOKÓŁ ODBIORU

Spisany w dniu
…..........................................................................................................................
...........
Dotyczy umowy nr ................................. ........................................................ …….
Zamawiający:
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA OT Kielce, ul. Piaskowa 18, 25-323 Kielce
Wykonawca:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Przedmiot odbioru Zamawiający przyjmuje:
- z zastrzeżeniami / bez zastrzeżeń*
Uwagi: …………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

*niewłaściwe skreślić
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