ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§1
Przedmiot Umowy
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prezentacji oraz
umożliwienia degustacji polskich produktów rolno-spożywczych, w tym przygotowania
i podania posiłków w trakcie Dożynek Premiera – „Wdzięczni polskiej wsi” w Kolnie
w dniu 25-08-2019 r., z zachowaniem zasad higieny i obowiązujących przepisów
sanitarnych przy przygotowywaniu posiłków, zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu
zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy.
§2
Warunki realizacji Przedmiotu Umowy
1. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w dniu 25.08.2019 r. w godzinach 10:00 -18:00,
zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do
Umowy.
2. Miejscem wykonania Przedmiotu Umowy, będzie stoisko informacyjno-promocyjne
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz podległych instytucji rolnych, oraz dwa
namioty Polska smakuje przeznaczone do degustacji, podczas Dożynek Premiera –
„Wdzięczni polskiej wsi” w Kolnie w dniu 25-08-2019 r.
3. Wykonawca pokryje wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym
również koszty związane z dostawą do miejsca wykonania Umowy produktów
spożywczych, niezbędnego zaplecza kuchennego oraz osób świadczących obsługę
cateringu.
4. Wykonawca zobowiązany jest do informowania o przebiegu wykonywania Umowy, na
każde żądanie Zamawiającego i umożliwienia mu dokonywania kontroli prawidłowości
tego wykonania.
5. Zamawiającemu

przysługuje

prawo

zgłaszania

Wykonawcy

uwag,

poleceń

i wskazówek dotyczących realizacji Przedmiotu Umowy, a Wykonawca zobowiązany jest
do stosowania się do nich niezwłocznie, w miarę możliwości techniczno-organizacyjnych.
6. W przypadku zaistnienia sytuacji uniemożliwiającej realizację całości lub części
Przedmiotu

Umowy,

Wykonawca

jest

o tym fakcie Zamawiającego.
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zobowiązany

niezwłocznie

powiadomić

§3
Potwierdzenie wykonania umowy
1. Potwierdzeniem wykonania Przedmiotu Umowy będzie podpisany bez uwag Protokół
zdawczo-odbiorczy, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Umowy.
2. Za datę odbioru Przedmiotu Umowy, uważa się datę podpisania bez uwag przez
Zamawiającego Protokołu zdawczo-odbiorczego.
3. Dokonanie odbioru nie wpływa na możliwość skorzystania przez Zamawiającego
z

uprawnień

przysługujących

mu

na

mocy

przepisów

prawa

lub

Umowy

w przypadku nienależytego wykonania Umowy, a w szczególności Zamawiający ma
prawo naliczenia kar umownych i dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych.
§4
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości …………………… brutto
(słownie: ……………………………………złotych 00/100), w tym należny podatek VAT.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy
z tytułu wykonania niniejszej umowy i Wykonawca nie ma podstaw do dochodzenia
dodatkowego wynagrodzenia na podstawie niniejszej umowy.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie na podstawie faktury VAT,
wystawionej po wykonaniu przedmiotu umowy, nie wcześniej niż w dniu 25 sierpnia 2019
r.
4. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury jest podpisany bez uwag przez
przedstawicieli obu Stron Umowy protokół zdawczo-odbiorczy, którego wzór stanowi
Załącznik nr 2 do Umowy.
5. Zamawiający zobowiązuje się wpłacić wynagrodzenie określone w ust. 1 przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, o której mowa w ust. 3.
6. Płatność wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w terminie 30 dni od daty,
odpowiednio:
1) doręczenia

do

siedziby

Zamawiającego

prawidłowo

wystawionej

faktury,

zaakceptowanej przez Zamawiającego (zgodnie z art. 20 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351)), albo
2) wysłania Zamawiającemu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) na podstawie ustawy z dnia 9 listopada
2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. poz. 2191).
7. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
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§5
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
1) odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub niewykonania
Umowy w całości z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 %
wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 4 ust. 1;
2) w przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy z winy Wykonawcy do 2
(dwóch) godzin w wysokości 2 % wartości wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 1,
za każde rozpoczęte 15 minut opóźnienia;
3) w przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy z winy Wykonawcy
powyżej 2 (dwóch) godzin w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia wskazanego
w § 4 ust. 1;
4) w przypadku nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy innego niż wskazane
w punktach 2 i 3 Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna od Wykonawcy
w wysokości 10% wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 4 ust. 1.
2.

Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego
wysokość kar umownych.

3.

Strony uzgadniają, że 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.

4. Płatność z tytułu kar umownych zostanie uiszczona przez Wykonawcę w ciągu 14 dni od
dnia doręczenia Wykonawcy noty obciążeniowej. W przypadku braku zapłaty kary
w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej Zamawiającemu należne są odsetki
ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych za okres od dnia następnego po
upływie terminu płatności wynikającego z noty obciążeniowej do dnia zapłaty.
§6
Odstąpienie od Umowy
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy, nie ponosząc odpowiedzialności
względem Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy złożyć drugiej Stronie w formie pisemnej,
pod

rygorem

nieważności

w

terminie

3

dni

o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.
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od

powzięcia

wiadomości

§7
Siła wyższa
1. Strony nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązań wynikających z Umowy będących następstwem zdarzenia nadzwyczajnego,
zewnętrznego,

niemożliwego

do

przewidzenia,

pozostającego

poza

kontrolą

i możliwościami przeciwdziałania Stron, takiego jak w szczególności wybuch wojny,
działania terrorystyczne, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, skażenie środowiska
materiałami promieniotwórczymi lub strajki (z wyłączeniem strajku dotyczącego Strony
powołującej się na to zdarzenie) („siła wyższa”).
2. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego
o fakcie wystąpienia przypadku siły wyższej, poprzez przedstawienie dokumentacji
potwierdzającej wystąpienie oraz wpływ na realizację Przedmiotu Umowy.

§8
Zobowiązanie do zachowania poufności
1. Strony zobowiązują się do zapewnienia poufności wszelkich informacji uzyskanych
w trakcie realizacji niniejszej umowy i nie ujawniania ich bez uprzedniej zgody Strony,
która jest ich administratorem.
2. Strony

zobowiązują

się

do

wykorzystywania

informacji,

o

których

mowa

w ust. 1 wyłącznie w celu realizacji niniejszej Umowy.
3. Obowiązek zachowania w poufności dotyczy w szczególności informacji prawnie
chronionych, do których Strony mogą mieć dostęp w trakcie lub w związku z realizacją
Przedmiotu Umowy, bez względu na sposób i formę ich utrwalenia lub przekazania, o ile
informacje takie nie są powszechnie znane, bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika
z obowiązujących przepisów, orzeczeń sądów lub decyzji odpowiednich władz.
4. Obowiązkiem zachowania poufności nie jest objęty fakt zawarcia umowy ani jej treść
w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa.
5. Powyższe zobowiązanie nie dotyczy informacji, które zostały podane do publicznej
wiadomości w sposób niestanowiący naruszenia niniejszej Umowy lub są znane
Stronie z innych źródeł.
6. Powyższe postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają postanowień przepisów
szczególnych

powszechnie

obowiązującego

prawa,

nakładających

obowiązek

ujawnienia informacji we wskazanym tymi przepisami zakresie.
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 określonych w rozporządzeniu Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
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osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) – (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
§9
Osoby wyznaczone do współpracy
Strony wskazują następujące osoby odpowiedzialne za realizację Umowy:
1)

ze strony Zamawiającego:
a) do kontaktu w sprawach realizacji: Rafał Mazerski, tel. 85 664 31 53,
adres e-mail: rafal.mazerski@kowr.gov.pl;
czynności

b) do

odbiorowych:

Dyrektor

lub

Zastępca

Dyrektora

Oddziału

Terenowego KOWR w Białymstoku.
2)

ze strony Wykonawcy:
a) do

kontaktu

w

sprawach

realizacji:

…………….,

tel.

………………….,

adres e-mail:……………………….;
b) do czynności odbiorowych: …………………………………………………………….
§ 10
Postanowienia końcowe
1.

Wszelkie zmiany Umowy, z wyłączeniem zmian w zakresie osób wyznaczonych do
współpracy, o których mowa w § 9, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany Umowy, w szczególności w zakresie
konieczności zmiany sposobu wykonania Umowy, o ile zmiana taka jest konieczna
w celu prawidłowego wykonania Umowy.

3.

W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.

4.

Wszystkie ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Umowy będą
podlegać rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5.

Umowę

sporządzono

w

dwóch

jednobrzmiących

egzemplarzach,

po

egzemplarzu dla każdej ze Stron.
6.

Załączniki, wskazane w Umowie, stanowią jej integralną część, tj.:
1)

Załącznik Nr 1 do Umowy: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia;

2)

Załącznik Nr 2 do Umowy: Protokół odbioru.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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jednym

