Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
§1
Przedmiot Umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do:
1) przygotowania i dostarczenia zabudowy zgodnie z opracowanym przez
Wykonawcę projektem oraz katalogiem elementów zabudowy;
2) montażu zabudowy zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę projektem
oraz katalogiem elementów zabudowy;
3) obsługi przez 2 hostessy posługujące się językiem polskim oraz francuskim
lub angielskim w stopniu komunikatywnym;
4) zapewnienia kompleksowej obsługi technicznej zabudowy;
5) demontażu zabudowy;
6) zapewnienia polisy ubezpieczenia OC
- na potrzeby wydarzenia pod nazwą „Polska Food Festival” odbywającego się
w dniach 13-15 grudnia 2019 r. w budynku Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE
w Brukseli w Belgii, na warunkach określonych w Załączniku nr 1 do Umowy,
pt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Przedmiot Umowy).
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z należytą starannością,
z uwzględnieniem przepisów prawa, standardów i reguł, obowiązujących przy
wykonywaniu danego rodzaju usług.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy, o którym mowa
ust. 1:
1) pkt 1 – w dniu 11.12.2019 r., w godzinach 11:00 - 17:00;
2) pkt 2 – w dniach:
12.12.2019 r., w godzinach 9:00 - 17:00;
13.12.2019 r., w godzinach 9:00 - 12:00;
3) pkt 3 i 4 – w dniach:
13.12.2019 r., w godzinach 13:00 - 20:00;
14.12.2019 r., w godzinach 10:00 - 20:00;
15.12.2019 r., w godzinach 10:00 - 19:00;
4) pkt 5 – w dniu 16.12.2019 r., w godzinach 9:00 – 17:00
5) pkt 6 w zakresie:
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a) zapewnienia okresu ubezpieczenia - co najmniej od momentu wejścia
ekipy montującej zabudowę do całkowitego zakończenia demontażu
zabudowy,
b) doręczenia Zamawiającemu kopii ważnej polisy OC – w terminie do
dnia 13.12.2019 r. do godziny 12:00
- zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy i na warunkach określonych
w Umowie.
§2
Realizacja Przedmiotu Umowy
1. Zamawiający zobowiązuje się do udzielenia Wykonawcy wszelkich informacji
i wytycznych, niezbędnych do należytego wykonania Przedmiotu Umowy.
2. Za pisemną uprzednią zgodą Zamawiającego Wykonawca może powierzyć
wykonanie poszczególnych części Przedmiotu Umowy osobom trzecim.
3. Odbiór

prac

Zamawiającemu

montażowych
oraz

i

przekazanie

przekazanie

zabudowy

Zamawiającemu

kopii

do

eksploatacji

ważnej

polisy

ubezpieczenia OC Wykonawcy obejmującej zabudowę, o którym mowa w § 1 ust.
1 pkt 1, dokonane będzie w dniu 13.12.2019 r., na podstawie protokołu odbioru,
którego formularz stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. Bezwzględne zgłoszenie
odbioru zabudowy musi nastąpić najpóźniej w dniu 13.12.2019 r., do godziny
12:00.
4. Osobą odpowiedzialną i upoważnioną po stronie Zamawiającego do odbioru: prac
montażowych zabudowy oraz kopii ważnej polisy ubezpieczenia OC Wykonawcy
obejmującej zabudowę, a także upoważnioną do podpisania protokołu odbioru, o
którym mowa w ust. 3, będzie pracownik Zamawiającego oddelegowany do
obsługi i koordynacji działań na miejscu. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o
wskazaniu osoby upoważnionej do powyższych czynności, drogą elektroniczną,
nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem wydarzenia.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania w protokole odbioru, o którym
mowa w ust. 3, uwag dotyczących nieprawidłowości zabudowy.
6. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do zabudowy, Wykonawca
przedstawi

do

odbioru

Zamawiającemu

zabudowę

uwzględniającą

uwagi

zgłoszone przez Zamawiającego najpóźniej w dniu 13.12.2019 r. do godziny
14:00.
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7. W terminie nie dłuższym niż wskazany w ust. 6 nastąpi także przekazanie
zabudowy Zamawiającemu do użytkowania.
8. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie obsługi
zabudowy,

poprzez

zapewnienie

jego

obsługi

technicznej,

sprawnego

funkcjonowania wszystkich jego elementów, usuwania wszelkich wad i usterek
oraz

bieżącego

utrzymywania

estetyki

i

czystości

zgodnie

z Załącznikiem nr 1 do Umowy, w terminie określonym w § 1 ust. 3 pkt 3.
9. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie
demontażu zabudowy w nieprzekraczalnym terminie określonym w § 1 ust. 3 pkt
4.
10.Wykonanie Przedmiotu Umowy zostanie potwierdzone końcowym protokołem
odbioru, którego formularz stanowi Załącznik nr 4 do Umowy. Osobami
upoważnionymi

do

podpisania

protokołu

odbioru

końcowego

i

składania

oświadczeń woli dotyczących jej wykonania po stronie Zamawiającego jest
Dyrektor lub Zastępca Dyrektora Departamentu Wsparcia Eksportu w Centrali
KOWR.
11.Podpisany końcowy protokół odbioru potwierdzający należyte wykonanie Umowy,
stanowi podstawę do wystawienia faktury.
12.Ilekroć w Umowie jest mowa o terminach wskazujących dokładną godzinę,
należy przez to rozumieć godzinę według czasu lokalnego, w miejscu odbywania
się wydarzenia.
13.Wykonawca wyraża zgodę na udział mediów publicznych oraz prasy na zasadach
umożliwiających przekazanie informacji o wydarzeniu, zgodnie z odpowiednimi
przepisami ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2019
r. poz. 361, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1914).
14.W trakcie trwania wydarzenia „Polska Food Festival” będą wykonywane zdjęcia i
nagrania.

Nagrania

i

zdjęcia

ukazujące

logotypy

i

znaki

towarowe

Zamawiającego mogą być używane przez Wykonawcę w celu informowania i
promowania wydarzenia wyłącznie za zgodą Zamawiającego. Nagrania i zdjęcia
ukazujące logotypy i znaki towarowe Wykonawcy mogą być wykorzystywane
przez Zamawiającego w celu informowania i promowania wydarzenia na stronie
internetowej Zamawiającego oraz w różnych mediach (dokumenty, publikacje,
profile w mediach społecznościowych itp.). Wykonawca udziela Zamawiającemu
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bezpłatnej licencji na czas nieoznaczony, bez ograniczeń terytorialnych do
korzystania z przekazanych Zamawiającemu zdjęć i nagrań, na następujących
polach eksploatacji:
1) utrwalania i zwielokrotniania,
2) rozpowszechniania i wprowadzania do obrotu,
3) udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i
czasie przez siebie wybranym,
4) nadawania za pomocą wizji lub fonii, przewodowej lub bezprzewodowej, przez
stację nadziemną oraz nadawania za pośrednictwem satelity,
5) publicznego wyświetlania, odtwarzania, wystawiania,
6)

wykonywania

zależnych

praw

autorskich

do

opracowań

materiałów

reklamowych i promocyjnych (tj. prawo do korzystania i rozpowszechniania ich
opracowaniami oraz udzielania zezwoleń na korzystanie

i rozporządzanie

opracowaniami), w zakresie wskazanym w pkt 1-5 powyżej
- w dowolnej formie i technice, w tym drukarskiej, komputerowej, audialnej i
audiowizualnej (w szczególności w różnych dokumentach oraz na stronie
internetowej Zamawiającego, portalach społecznościowych itp.) w celu promocji
wydarzenia, relacji z wydarzenia, a także w zakresie innych działań dotyczących
realizacji zadań ustawowych Zamawiającego.
15.W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią
z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw lub z tytułu szkód
wyrządzonych działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy, jego pracowników,
przedstawicieli lub osób świadczących na jego rzecz usługi, Wykonawca
obowiązany jest do ich zaspokojenia i zwolnienia Zamawiającego z obowiązku
świadczeń z powyższych tytułów oraz naprawienia wszelkich szkód, a także
zwrotu

kosztów

poniesionych

przez

Zamawiającego

w

związku

z

takimi

roszczeniami.
16.W przypadku dochodzenia przeciwko Zamawiającemu na drodze sądowej przez
osoby trzecie roszczeń, o których mowa w ust. 15, Wykonawca zobowiązuje się
przystąpić do procesu po stronie Zamawiającego i podjąć wszelkie czynności
w celu zwolnienia Zamawiającego z udziału w sprawie lub w celu rozstrzygnięcia
sprawy na korzyść Zamawiającego.
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§3
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawcy będzie przysługiwało,
z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, wynagrodzenie w kwocie ……………………. zł brutto
(słownie: ……………………………….. złotych .../100).
2. Wykonawca zobowiązuje się wystawić fakturę po podpisaniu przez Strony
Umowy końcowego protokołu odbioru, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do
Umowy.
3. 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).
4. Za

dzień

zapłaty

Strony

uznają

dzień

obciążenia

rachunku

bankowego

Zamawiającego.
5. W przypadku realizacji przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy w zakresie
węższym niż opisany w Załączniku nr 1 do Umowy, z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy, Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o zapłatę
pełnej kwoty wynagrodzenia. W takim przypadku wynagrodzenie, określone
w ust. 1, ulega proporcjonalnemu obniżeniu

i zostanie

obliczone przez

Zamawiającego w oparciu o kalkulację kosztów stanowiącą Załącznik nr 2 do
Umowy, z zachowaniem uprawnień i roszczeń Zamawiającego, o których mowa
w § 6.
6. W przypadku zmiany elementów zabudowy, o których mowa w Załączniku nr 1
do Umowy przez Zamawiającego, wynagrodzenie Wykonawcy będzie wyliczane
na

podstawie

faktycznie

zamówionych

elementów

zabudowy

i

stawek

przedstawionych w kalkulacji kosztów stanowiącej Załącznik nr 2 do Umowy.
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7. Wynagrodzenie określone w ust. 1 lub wyliczane na podstawie ust. 5 i 6
w oparciu o kalkulację kosztów stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy,
wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy związane z wykonaniem Umowy.
§4
Koordynacja działań Stron
1. Osobami odpowiedzialnymi za koordynację działań wynikających z Umowy są:
1) ze strony Zamawiającego: ……………………………………………………………………;
2) ze strony Wykonawcy: ………………………………………………………………………….
2. Wszelka korespondencja związana z realizacją Umowy będzie kierowana pod
adres e-mail:
1) Zamawiającego: …………………………………………………………………………………..;
2) Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………
§5
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, takich 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.
§6
Odpowiedzialność Stron
1. Wykonawca

ponosi

odpowiedzialność

wobec

Zamawiającego

z

tytułu

niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, na zasadach określonych
w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz.
1145).
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2. Wykonawca

ponosi

odpowiedzialność

wobec

Zamawiającego

za

działania

i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje Przedmiot Umowy oraz osób
trzecich, o których mowa w § 2 ust. 2, jak za działania własne.
3. Zamawiający

może

dochodzić

na

zasadach

ogólnych

odszkodowania

przewyższającego wysokość kar umownych, zastrzeżonych w ust. 4-6.
4. Niezależnie od ust. 1, za wykonanie zabudowy niezgodnie z projektem,
Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1.
5. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o którym
mowa w § 2 ust. 6 lub § 1 ust. 3 pkt 5 lit. b, z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy

zapłaci

on

Zamawiającemu

karę

umowną

w

wysokości

3%

wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, za każdą rozpoczętą godzinę
opóźnienia w przekazaniu zabudowy do eksploatacji Zamawiającemu lub kopii
ważnej polisy OC, liczoną od dnia 13.12.2019 r. od godz. 12:00.
6. Zamawiający

ma

prawo

żądać

od

Wykonawcy

zapłaty

kary

umownej

w przypadku niedotrzymania terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o którym
mowa w § 1 ust. 1 pkt 3, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy –
w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za każde pełne
30 minut opóźnienia w stosunku do ustalonych terminów i godzin obecności
którejkolwiek z hostess określonych w § 1 ust. 3 pkt 3 umowy, za każdy
przypadek niezależnie.
7. Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej
w wysokości 25 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, w przypadku
odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 10 in fine przez Wykonawcę lub
Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez osoby
trzecie.
9. W razie stwierdzenia wad w zabudowie możliwych do usunięcia Zamawiający
może:
1) żądać natychmiastowego usunięcia wad,
2) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy za Przedmiot Umowy odpowiednio do
utraconej wartości – użytkowej, estetycznej i technicznej, w wysokości
0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, za każdy stwierdzony
przypadek.
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10.W razie stwierdzenia wad nienadających się do usunięcia Zamawiający może
w przypadku, gdy wady uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie
z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do
utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej lub odstąpić od Umowy w
terminie 2 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
11. Jeżeli Wykonawca nie usunie usterki, uszkodzenia lub wady w wyznaczonym
przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może usunąć usterkę, uszkodzenie
lub wadę we własnym zakresie lub za pomocą osób trzecich na ryzyko i koszt
Wykonawcy, a poniesione koszty zostaną pokryte z kwoty zabezpieczenia
należytego wykonania Umowy.
12. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień określonych w ust. 9, ust. 10
oraz ust. 11, nie wyklucza pozostałych przysługujących mu praw i roszczeń
przewidzianych w Umowie.
13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, a Wykonawca wyraża zgodę na
potrącenie kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia
należytego

wykonania

Umowy

bez

konieczności

odrębnego

wzywania

Wykonawcy do ich zapłaty. Potrącenia dokonuje się przez złożenie oświadczenia
skierowanego do Strony. Potrącenia można dokonać również wówczas, gdy co
najmniej jedna z wierzytelności jest wymagalna lub obydwie są wymagalne.
14.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 w terminie 30
dni

od

powzięcia

wiadomości

o

tych

okolicznościach,

nie

ponosząc

odpowiedzialności względem Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca może
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.
§7
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
1. Przed zawarciem Umowy, Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego jej
wykonania w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1,
w formie ……, tj. …………. zł brutto (słownie …………………….. złotych), co Strony
zgodnie potwierdzają.
2. Zabezpieczenie

wniesione

w

pieniądzu,

Zamawiający

przechowuje

na

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie
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wniesione

w

pieniądzu

z

odsetkami

wynikającymi

z

Umowy

rachunku

bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na
rachunek bankowy Wykonawcy.
3. W

trakcie

realizacji

Umowy

Wykonawca

może

dokonać

zmiany

formy

zabezpieczenia na inną spośród form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.
1843),

z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia

i bez

zmniejszania jego

wysokości.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy przeznaczone jest na pokrycie
(obok kar umownych) roszczeń Zamawiającego związanych z niewykonaniem lub
nienależytym wykonaniem Umowy.
5. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwolnione (zwrócone)
w terminie 30 dni od dnia uznania przez Zamawiającego Umowy za należycie
wykonaną, z zastrzeżeniem ust. 4.
§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 organów.
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.
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6. Powyższe postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają postanowień
przepisów szczególnych powszechnie obowiązującego prawa, nakładających
obowiązek ujawnienia informacji we wskazanym tymi przepisami zakresie.

§9
Ochrona danych osobowych
1. Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie dane osobowe przetwarzane przez
Strony w związku z realizacją 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 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
r., str. 1), zwanym dalej „RODO”.
2. W związku z tym, że w trakcie wydarzenia, o którym mowa w § 1, będą
wykonywane przez Zamawiającego zdjęcia i/lub materiały filmowe, które mogą
być

rozpowszechniane

w

celach

promocyjno-informacyjnych

na

stronie

internetowej Zamawiającego oraz w różnych mediach (dokumenty, publikacje,
profile w mediach społecznościowych itp.), Wykonawca zobowiązuje się do
pozyskania od wszystkich osób, które realizować będą Przedmiot Umowy w jego
imieniu, bezterminowe, nieograniczone czasowo ani terytorialnie zgody na
wykorzystywanie, rozpowszechnianie i zwielokrotnianie przez Zamawiającego ich
wizerunków utrwalonych w trakcie wydarzenia, wszelkimi dostępnymi aktualnie
technikami i metodami utrwalania i rozpowszechniania, w tym w formie zdjęć
i/lub

materiałów

filmowych,

poprzez

publikację

w

dowolnej

formie,

za

pośrednictwem dowolnego medium, w celach promocyjno-informacyjnych oraz
dokumentujących realizację powierzonych Zamawiającemu zadań w zakresie
prowadzenia

działań

promocyjnych

i

informacyjnych

mających

na

celu

promowanie produktów rolnych i żywnościowych, metod ich produkcji, a także
systemów jakości produktów rolnych i żywnościowych oraz wsparcia rozwoju
współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą, o których mowa
w art. 9 ust. 2 pkt 16 i 17 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku
Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 1154, z późn. zm.), bez ograniczenia
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egzemplarzy oraz liczby wydań. Wzór zgody na wykorzystanie wizerunku
zawarto w Załączniku nr 5 do Umowy.
3. Zgody, o których mowa w ust. 2:
1)

nie mogą naruszać dobór osobistych ani innych praw osób, które
realizować będą Przedmiot Umowy w imieniu Wykonawcy, ani niczyich
innych;

2)

zapewniają nieodpłatne korzystanie przez Zamawiającego z wizerunków
osób, które realizować będą Przedmiot Umowy w imieniu Wykonawcy,
w celach i w sposób określony w ust. 2;

3)

są nieograniczone w czasie;

4)

zostaną udostępnione Zamawiającemu na każde żądanie.

4. Wykonawca oświadcza, że spełnił obowiązki informacyjne wynikające z art. 13
lub

art. 14

RODO

wobec

osób

fizycznych,

od

których

dane

osobowe

bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu zawarcia i realizacji Przedmiotu
Umowy.
5. Zamawiający oświadcza, że spełnił obowiązki informacyjne wynikające z art. 13
RODO

wobec

swoich

pracowników

i/lub

osób

upoważnionych

do

jego

reprezentowania w sprawach związanych z realizacją Umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się do spełnienia w imieniu Zamawiającego obowiązku
informacyjnego

wynikającego

z

art.

14

RODO

i

przekazania

osobom

upoważnionym do zawarcia Umowy i reprezentowania Wykonawcy lub innym
osobom uczestniczącym w jej realizacji, których dane zostaną udostępnione
Zamawiającemu, informacji zawartych w Załączniku nr 6 do Umowy.
7. Wykonawca będący osobą fizyczną/osobą fizyczną prowadzącą działalność
gospodarczą oświadcza, że

Zamawiający spełnił wobec

niego

obowiązek

informacyjny wynikający z art. 13 RODO i zapoznał się z treścią klauzuli
informacyjnej dotyczącej przetwarzania jego danych osobowych stanowiącej
Załącznik nr 7 do Umowy (jeżeli dotyczy).
§ 10
Podwykonawstwo

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części działań realizowanych w ramach
Umowy

podwykonawcy,

w

zakresie

określonym

w

Ofercie oraz

firmom

podwykonawców określonym w Ofercie.
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2. Wykonawca nie może rozszerzyć podwykonawstwa poza zakres wskazany
w Ofercie oraz rozszerzyć podwykonawstwa o firmy inne niż wskazane w Ofercie
bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.

3. Wszelkie postanowienia Umowy odnoszące się do Wykonawcy stosuje się
odpowiednio

do

podwykonawców,

za

których

działania

lub

zaniechania

Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne, na zasadzie ryzyka.

4. W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 1-2, które będzie
uznawane za rażące naruszenie postanowień Umowy, Zamawiający może
wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, niezależnie od prawa
odmowy wypłaty wynagrodzenia za usługi świadczone przez podwykonawców
w innym zakresie niż wskazany w Ofercie lub przez inne firmy podwykonawców
niż wskazane w Ofercie.
§ 11
Klauzula salwatoryjna
1. Strony oświadczają iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy,
z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek
organu administracyjnego
bezskuteczne,

pozostałe

lub Sądu, zostaną uznane za nieważne lub
postanowienia

Umowy

zachowują

pełną

moc

i skuteczność.
2. Postanowienia Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostaną
zastąpione, na mocy Umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa
i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie
zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron.
§ 12
Postanowienia końcowe
1. Umowa wchodzi w życie w dniu jej zawarcia.
2. Zmiana osób odpowiedzialnych za koordynację działań wynikających z Umowy
oraz ich danych kontaktowych, określonych w § 4 ust. 1 oraz zmiana adresów
do korespondencji oraz danych kontaktowych, o których mowa w § 4 ust. 2 nie
wymaga zmiany Umowy, a jedynie pisemnego poinformowania drugiej Strony.
3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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4. Rozwiązanie Umowy za zgodą Stron, odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek
ze Stron, wypowiedzenie Umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
5. W przypadku jakichkolwiek sporów wynikających z Umowy, Strony zobowiązują
się rozstrzygać je w drodze porozumienia.
6. Spory lub roszczenia wynikające z realizacji Umowy, które nie zostały
rozstrzygnięte w trybie opisanym w ust. 5, poddane zostaną do rozstrzygnięcia
sądu powszechnego w Warszawie, właściwego według siedziby Zamawiającego.
7. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają
przepisy

prawa

obowiązującego

na

terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej,

w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
8. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, o jednakowej treści, po jednym
egzemplarzu dla każdej ze Stron.
9. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:
Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
Załącznik nr 2 – Kalkulacja koszów;
Załącznik nr 3 – Protokół odbioru prac montażowych i przekazania zabudowy;
Załącznik nr 4 – Końcowy protokół odbioru;
Załącznik nr 5 – Wzór zgody na wykorzystanie wizerunku;
Załącznik

nr

6

–

Klauzula

informacyjna

dotycząca

przetwarzania

przez

Zamawiającego danych osobowych osób upoważnionych do zawarcia Umowy
i reprezentowania

Wykonawcy

oraz

osób

realizujących

Przedmiot

Umowy

w imieniu Wykonawcy;
Załącznik nr

7 - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez

Zamawiającego danych osobowych Wykonawcy będącego osobą fizyczną/osobą
fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (jeżeli dotyczy).
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1
Załącznik nr 1
do umowy nr
z dn.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do:
a) przygotowania i dostarczenia zabudowy zgodnie z opracowanym przez
Wykonawcę projektem oraz katalogiem elementów zabudowy;
b) montażu

zabudowy

zgodnie

z

opracowanym

przez

Wykonawcę

projektem oraz katalogiem elementów zabudowy;
c) obsługi przez 2 hostessy posługujące się językiem polskim oraz
francuskim lub angielskim w stopniu komunikatywnym;
d) zapewnienia kompleksowej obsługi technicznej zabudowy;
e) demontażu zabudowy;
f) zapewnienia polisy ubezpieczenia OC
- na potrzeby wydarzenia pod nazwą „Polska Food Festival” odbywającego się
w dniach 13-15 grudnia 2019 r. w budynku Stałego Przedstawicielstwa RP przy
UE w Brukseli, Belgii.
I. Realizacja zadania obejmuje:
1. Przygotowanie i dostarczenie zabudowy zgodnej z opracowanym przez
Wykonawcę projektem zabudowy obejmującym przykładową aranżację
powierzchni

(min.

4

rzuty)

oraz

katalogiem

elementów

zabudowy

(zarówno projekt jak i katalog powinny uwzględniać wszystkie zamawiane
elementy zabudowy opisane w punkcie II ppkt. 1) - w dniu 11.12.2019 r.,
w godzinach 11:00 – 17:00.
2. Montaż zabudowy w dniach:
12.12.2019 r., w godzinach 9:00 - 17:00;
13.12.2019 r., w godzinach 9:00 - 12:00.
3. Zapewnienie kompleksowej obsługi technicznej podczas wydarzenia, oraz
zapewnienie obsługi przez 2 hostessy posługujące się językiem polskim
oraz francuskim lub angielskim w stopniu komunikatywnym w dniach:
13.12.2019 r., w godzinach 12:00 - 20:00;
14.12.2019 r., w godzinach 9:00 - 20:00;
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15.12.2019 r., w godzinach 9:00 - 19:00.
4. Demontaż zabudowy w dniu 16 grudnia 2019 r., w godzinach 9:00 –
17:00.
II. Założenia techniczne dotyczące zabudowy
1. Zapewnienie

następujących

elementów

zabudowy,

których

ustawienie

zostanie uzgodnione z Zamawiającym na miejscu wydarzenia:
•

36 szt. ekspozytorów szklanych na produkty, przeszklone z trzech stron,
niezamykane (o wym. ok. 0,50 m x 0,50 m x 2,00 m), z logo „Poland
tastes good” (zgodnie z logotypem stanowiącym załącznik nr 1)
doświetlonych światłem górnym LED na baterie i podświetlonych
łańcuchami świetlnymi LED na baterie;

•

26 szt. stolików koktajlowych (o średnicy ok. 0,70 m);

•

27 szt. stołów (o wym. ok. 1,50 m x 1,00 m);

•

40 szt. białych krzeseł z logo „Poland tastes good” (zgodnie z logotypem
stanowiącym załącznik nr 1);

•

4 szt. grafik wielkoformatowych (o wymiarach ok. 3,00 m dł. x ok. 2,00
m wys.), z polskimi krajobrazami nawiązującymi do świąt Bożego
Narodzenia / tradycyjnymi produktami świątecznymi, z logo „Poland
tastes good” (zgodnie z logotypem stanowiącym załącznik nr 1),
zatwierdzonych

przez

Zamawiającego,

mocowanych

na

ukrytym

stelażu; Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji grafik
zaproponowanych w projekcie Wykonawcy celem dostosowania ich do
funkcjonalności i koncepcji wizualnej stoiska promocyjnego;
•

wykładzinę w kolorze czerwonym lub zielonym (o wymiarach 3 m x 10
m);

•

2 szt. ciśnieniowych ekspresów do kawy z funkcją mielenia kawy
i

spieniania

mleka

(ciśnienie

min.

15

barów)

lub

ekspresów

kapsułkowych;
•

2 szt. warników do wody (poj. ok. 20 l.);

•

10

szt.

choinek

żywych,

w

donicach,

o

wysokości

ok.

1,50m,

podświetlonych łańcuchami świetlnymi LED na baterie i przystrojonych
dekoracjami bożonarodzeniowymi i produktami spożywczymi, takimi jak
cukierki, twarde cukierki w kształcie lasek i pierniki;
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•

2 szt. choinek żywych, ciętych, na stojakach, o wysokości ok. 3 m
podświetlonych łańcuchami świetlnymi LED na baterie i przystrojonych
dekoracjami bożonarodzeniowymi i produktami spożywczymi, takimi jak
cukierki, twarde cukierki w kształcie lasek i pierniki;

•

6 szt. choinek żywych, ciętych, na stojakach, o wysokości ok. 2 m
podświetlonych łańcuchami świetlnymi LED na baterie i przystrojonych
dekoracjami bożonarodzeniowymi i produktami spożywczymi, takimi jak
cukierki, twarde cukierki w kształcie lasek i pierniki;

•

6 szt. choinek żywych, ciętych, na stojakach, o wysokości ok. 2 m;

•

150

szt.

poinsecji

nadobnej

w

kolorze

czerwonym

(gwiazda

betlejemska) w czerwonych osłonkach - zamawiający wyklucza użycie
kwiatów sztucznych;
•

150 szt. poinsecji nadobnej w kolorze białym (gwiazda betlejemska)
w

białych

osłonkach

-

zamawiający

wyklucza

użycie

kwiatów

sztucznych;
•

1 szt. ozdoby świątecznej: dekoracyjna figurka renifera, wykonana z
akrylu, min. ilość punktów świetlnych 120, wysokość ok. 1,00-1,20 m;

•

zapewnienie dekoracji wszystkich stołów i stolików koktajlowych – biały
obrus/skirting, z uwzględnieniem zapasu w przypadku zabrudzenia;

•

15 szt. lampionów świątecznych na stoły;
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•

15 szt. stroików świątecznych na stoły;

•

15 szt. bukietów świątecznych w wazonach na stoły;

•

świąteczne łańcuchy LED – długość powinna umożliwić udekorowanie
trzech pomieszczeń: nr 1 – 36 m, nr 2 – 23 m, nr 3 – 13 m;

2. Zaopatrzenie w artykuły spożywcze, w tym:
•

kawa w ziarnach do ekspresu ciśnieniowego – 8kg (lub ok. 1000 kapsułek –
w przypadku ekspresu kapsułkowego);

•

herbata ekspresowa czarna – 6 opakowań (po 100 szt. każde);

•

herbata ekspresowa owocowa – 6 opakowań (po 100 szt. każde);

•

herbata zielona – 6 opakowań (po 100 szt. każde);

•

cukier biały i brązowy w saszetkach/paluszkach po 5g (po 500 z każdego
rodzaju);

•

mleko do kawy min. 2% tł. - 20 litrów;

•

woda butelkowana niegazowana - 50 litrów;

•

woda butelkowana gazowana - 50 litrów;

•

cytryny – 10 kg.

3. Zaopatrzenie w naczynia wielokrotnego użytku:
•

talerze o średnicy ok. 30cm – 8 szt.;

•

duże półmiski o rozmiarach ok. 40cm x 30 cm – 10 szt.

•

zestaw min. 3 miseczek na przekąski – 6 szt.;

•

dzbanuszek do mleka – 4 szt.;

•

dzbanek do wody (poj. 1-1,5 l.) – 4 szt.;

•

metalowe tace do serwowania – 6 szt.;

4. Zaopatrzenie w artykuły przemysłowe, w tym:
•

serwetki papierowe w świąteczny wzór – min. 4000 szt.;

•

ekologiczne kubki jednorazowe do napojów ciepłych – min. 3000 szt.;

•

ekologiczne kubki jednorazowe do napojów zimnych – min. 2000 szt.;

•

ekologiczne jednorazowe łyżeczki/mieszadełka – min. 3000 szt.;

•

ekologiczne widelczyki do degustacji – min. 4000 szt.

•

ręczniki papierowe - min. 15 rolek;

•

płyn do mycia szyb – 5 szt.;

•

białe kosze na śmieci (o poj. ok. 20-30 l.) - 25 szt.;

•

białe kosze na śmieci (o poj. ok. 100 l.) - 2 szt.;

•

zapas worków na śmieci do wszystkich koszy.

5. Pozostałe wymagania:
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•

Oferta

Wykonawcy

musi

zawierać

projekt

zabudowy

obejmujący

przykładową aranżację powierzchni (min. 4 rzuty) i katalog elementów
zabudowy. Zarówno projekt jak i katalog powinny uwzględniać wszystkie
zamawiane elementy zabudowy opisane w punkcie II ppkt. 1.
•

Oferta

Wykonawcy

musi

uwzględniać

wszystkie

koszty

związane

z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia.
•

W ramach wynagrodzenia Wykonawca zapewni transport, rozładunek,
montaż i instalację wszystkich elementów zabudowy i wyposażenia
niezbędnych do prawidłowego przygotowania i organizacji usługi będącej
przedmiotem zamówienia w czasie określonym przez Zamawiającego, a po
zakończeniu wydarzenia demontaż elementów zabudowy.

•

Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia właściwego i zgodnego
z

instrukcją

montażu

instalacji

wszystkich

elementów

i

urządzeń

niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia,
w sposób umożliwiający jego

prawidłowe

użytkowanie

w miejscach

wskazanych przez Zamawiającego.
•

Wykonawca

dla

wypełnienia

swoich

zobowiązań

powinien

zapewnić

doświadczone i wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich
powierzonych

zadań,

zgodnie

z

obowiązującymi

przepisami

prawa

i w zgodzie z postanowieniami odpowiednich decyzji, uzgodnieniami
i opiniami, warunkującymi prawidłową realizację zamówienia.
•

Zapewnienie ubezpieczenia zabudowy od odpowiedzialności cywilnej na
kwotę minimum 50.000,00 PLN, od wszelkich szkód wyrządzonych osobom
trzecim. Okres ubezpieczenia powinien obowiązywać od momentu wejścia
ekipy rozpoczynającej montaż stanowisk do całkowitego zakończenia
demontażu

i

uprzątnięcia

sal.

W

dniu

rozpoczęcia

wydarzenia,

tj. 13.12.2019 r. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu odpowiedni
dokument ubezpieczenia OC oraz przekaże Zamawiającemu jego kopię.
III.

Działania

organizacyjne

leżące

po

stronie

Organizatora

wydarzenia:
•

Przygotowanie

i

zapewnienie

działań

zgodnie

z

obowiązującymi

wymogami prawa lub przepisami lub pozwoleniami na cały czas trwania
wydarzenia, na terenach objętych jego realizacją, przez cały okres jego
trwania, tj. w dniach 13-15 grudnia 2019 r.
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•

Utrzymanie porządku i higieny w pomieszczeniach, w których odbywać
się będzie wydarzenie.

Załącznik nr 1 – Logotypy.

Załącznik nr 1
do Opisu Przedmiotu Zamówienia

Hasło „Poland tastes good”

Załącznik nr 2
do umowy nr
z dn.

Kalkulacja kosztów – zgodnie z ofertą wykonawcy
L.p.

Przedmiot

J.m.

Ilość

Cena
jednostkowa
(brutto) PLN

Wartość
(brutto)
PLN

1

2

3

4

5

(4 x 5)

1.

Elementy zabudowy zgodne z SOPZ *

kpl.

1

2.

Przygotowanie, dostarczenie, montaż
oraz demontaż zabudowy

szt.

1

3.

Obsługa techniczna

kpl.

1

4.

Obsługa przez hostessy

szt.

2

5.

Polisa ubezpieczenia OC Wykonawcy

szt.

1

ŁĄCZNA CENA (BRUTTO)
suma wartości brutto poz. 1-5

Szczegółowa kalkulacja kosztów elementów zabudowy

L.p.

Przedmiot

J.m.

Ilość

Cena jednostkowa
(brutto) PLN

Wartość brutto
PLN

1

2
ekspozytor na produkty, przeszklony z
trzech stron, niezamykany (o wym. ok.
0,50 m x 0,50 m x 2,00 m), z logo
„Poland tastes good” , oświetlony
światłem górnym LED na baterie
i podświetlony łańcuchami świetlnymi
LED na baterie

3

4

5

6

szt.

36

stolik koktajlowy (o średnicy ok. 0,70 m)

szt.

26

3

stół (o wym. ok. 1,50 m x 1,00 m)

szt.

27

4

białe krzesła z logo „Poland tastes good”

szt.

40

szt.

4

szt.

1

szt.

2

1

2

5

6

7

grafika wielkoformatowa (o wymiarach
ok. 3,00 m dł. x ok. 2,00 m wys.),
z polskimi krajobrazami nawiązującymi
do
świąt
Bożego
Narodzenia
/
tradycyjnymi produktami świątecznymi,
z logo „Poland tastes good”, mocowana
na ukrytym stelażu
wykładzina w kolorze czerwonym lub
zielonym (o wymiarach 3 m x 10 m)
ciśnieniowy ekspres do kawy z funkcją
mielenia kawy i spieniania mleka
(ciśnienie min. 15 barów) lub ekspres
kapsułkowy

8

warnik do wody (poj. ok. 20 l.)

szt.

2

9

choinka żywa, w donicy, o wysokości ok.
1,50m,
podświetlona
łańcuchami
świetlnymi LED na baterie i przystrojona
dekoracjami
bożonarodzeniowymi

szt.

10

1

L.p.

Przedmiot

J.m.

Ilość

Cena jednostkowa
(brutto) PLN

Wartość brutto
PLN

1

2
i produktami spożywczymi, takimi jak
cukierki, twarde cukierki w kształcie
lasek i pierniki
choinka żywa, cięta, na stojaku,
o wysokości ok. 3 m podświetlona
łańcuchami świetlnymi LED na baterie
i
przystrojona
dekoracjami
bożonarodzeniowymi
i
produktami
spożywczymi, takimi jak cukierki, twarde
cukierki w kształcie lasek i pierniki
choinka żywa, cięta, na stojaku,
o wysokości ok. 2 m podświetlona
łańcuchami świetlnymi LED na baterie
i
przystrojona
dekoracjami
bożonarodzeniowymi
i
produktami
spożywczymi, takimi jak cukierki, twarde
cukierki w kształcie lasek i pierniki

3

4

5

6

szt.

2

szt.

6

szt.

6

szt.

150

szt.

150

szt.

1

kpl.

1

10

11

12

13

14

15

16

choinka żywa, cięta,
o wysokości ok. 2 m

na

stojaku,

poinsecja nadobna w kolorze czerwonym
(gwiazda betlejemska) w czerwonych
osłonkach
poinsecja nadobna w kolorze białym
(gwiazda
betlejemska)
w
białych
osłonkach
ozdoba świąteczna: dekoracyjna figurka
renifera, wykonana z akrylu, min. ilość
punktów świetlnych 120, wysokość ok.
1,00-1,20 m
dekoracja wszystkich stołów i stolików
koktajlowych – biały obrus/skirting,
z uwzględnieniem zapasu w przypadku
zabrudzenia

17

lampion świąteczny na stół

szt.

15

18

stroik świąteczny na stół

szt.

15

19

bukiet świąteczny w wazonie na stół

szt.

15

20

świąteczne łańcuchy LED – długość
powinna umożliwić udekorowanie trzech
pomieszczeń: nr 1 – 36 m, nr 2 – 23 m,
nr 3 – 13 m

kpl.

1

21

Zaopatrzenie w artykuły spożywcze

kpl.

1

22

Zaopatrzenie w naczynia wielokrotnego
użytku

kpl.

1

23

Zaopatrzenie w artykuły przemysłowe

kpl.

1

*

Wartość brutto pozycji „Elementy zabudowy zgodne z SOPZ” powinna odpowiadać sumie wartości brutto

wszystkich pozycji „Szczegółowej kalkulacji kosztów elementów zabudowy”.

2

Załącznik nr 3
do umowy nr
z dn.

PROTOKÓŁ ODBIORU PRAC MONTAŻOWYCH I PRZEKAZANIA
ZABUDOWY DO EKSPLOATACJI (wzór)
(dotyczy umowy nr

z dn.

)

1. PRZEDMIOT ODBIORU
Dostarczenie, wykonanie prac montażowych, przekazanie zabudowy oraz
przekazanie kopii polisy ubezpieczenia OC Wykonawcy.
2. OSOBY BIORĄCE UDZIAŁ W ODBIORZE
ze strony ze Zamawiającego: …………………………………………………………………….
ze strony Wykonawcy:……..……………………………………………………………………….
3. TERMIN
Data i godzina odbioru:………………………………...………………………………………….
4. OCENA WYPEŁNIENIA ZOBOWIĄZANIA1
4.1. Wykonawca przekazał zabudowę oraz kopię polisy, a Zamawiający przyjął
je bez zastrzeżeń, stwierdzając, że przedmiot odbioru wykonano zgodnie
z zawartą umową.
4.2. Wykonawca

zgłosił

do

odbioru

zabudowę

niespełniającą

wszystkich

wymogów opisanych w Załączniku nr 1. Zamawiający zgłosił następujące
zastrzeżenia i uwagi do zabudowy:
L.p.

Przedmiot

Uwagi - wskazać braki i niezgodności 2

1

2
ekspozytor na produkty, przeszklony z trzech
stron, niezamykany (o wym. ok. 0,50 m x 0,50 m
x 2,00 m), z logo „Poland tastes good” ,
oświetlony światłem górnym LED na baterie
i podświetlony łańcuchami świetlnymi LED na
baterie

6

1

2

1
2

stolik koktajlowy (o średnicy ok. 0,70 m)

Niewłaściwe skreślić, tj. pozostawić punkt 4.1 albo 4.2.
Wypełnić w przypadku stwierdzenia braków i niezgodności.

L.p.

Przedmiot

Uwagi - wskazać braki i niezgodności 2

2

6

1
3

stół (o wym. ok. 1,50 m x 1,00 m)

4

białe krzesła z logo „Poland tastes good”

5

6
7

8

9

10

11

grafika wielkoformatowa (o wymiarach ok. 3,00
m
dł.
x
ok.
2,00
m
wys.),
z polskimi krajobrazami nawiązującymi do świąt
Bożego Narodzenia / tradycyjnymi produktami
świątecznymi, z logo „Poland tastes good”,
mocowana na ukrytym stelażu
wykładzina w kolorze czerwonym lub zielonym
(o wymiarach 3 m x 10 m)
ciśnieniowy ekspres do kawy z funkcją mielenia
kawy i spieniania mleka (ciśnienie min. 15
barów) lub ekspres kapsułkowy
warnik do wody (poj. ok. 20 l.)
choinka żywa, w donicy, o wysokości ok. 1,50m,
podświetlona łańcuchami świetlnymi LED na
baterie
i
przystrojona
dekoracjami
bożonarodzeniowymi i produktami spożywczymi,
takimi jak cukierki, twarde cukierki w kształcie
lasek i pierniki
choinka
żywa,
cięta,
na
stojaku,
o wysokości ok. 3 m podświetlona łańcuchami
świetlnymi
LED
na
baterie
i przystrojona dekoracjami bożonarodzeniowymi
i produktami spożywczymi, takimi jak cukierki,
twarde cukierki w kształcie lasek i pierniki
choinka
żywa,
cięta,
na
stojaku,
o wysokości ok. 2 m podświetlona łańcuchami
świetlnymi
LED
na
baterie
i przystrojona dekoracjami bożonarodzeniowymi
i produktami spożywczymi, takimi jak cukierki,
twarde cukierki w kształcie lasek i pierniki

12

choinka
żywa,
o wysokości ok. 2 m

13

poinsecja nadobna w kolorze czerwonym
(gwiazda betlejemska) w czerwonych osłonkach

14

poinsecja nadobna w kolorze białym (gwiazda
betlejemska) w białych osłonkach

15

16

cięta,

na

stojaku,

ozdoba świąteczna: dekoracyjna figurka renifera,
wykonana z akrylu, min. ilość punktów
świetlnych 120, wysokość ok. 1,00-1,20 m
dekoracja wszystkich stołów i stolików
koktajlowych
–
biały
obrus/skirting,
z uwzględnieniem zapasu w przypadku
zabrudzenia

17

lampion świąteczny na stół

18

stroik świąteczny na stół

19

bukiet świąteczny w wazonie na stół

20

świąteczne łańcuchy LED – długość powinna
umożliwić udekorowanie trzech pomieszczeń: nr
1 – 36 m, nr 2 – 23 m, nr 3 – 13 m

21

Zaopatrzenie w artykuły spożywcze

L.p.

Przedmiot

Uwagi - wskazać braki i niezgodności 2

1

2

6

22

Zaopatrzenie w naczynia wielokrotnego użytku

23

Zaopatrzenie w artykuły przemysłowe

POZOSTAŁE UWAGI
………………………………………………………………………………………………..….…………………………
……………………………………………………………………………………………..…….…………………………
Wykonawca w terminie ……………………………… uzupełni i poprawi wykonaną pracę
zgodnie z zastrzeżeniami i uwagami wymienionymi w niniejszym protokole.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

==================================================
UZUPEŁNIENIE BRAKÓW STWIERDZONYCH PODCZAS PROTOKOLARNEGO
ODBIORU ZABUDOWY
5. TERMIN UZUPEŁNIENIA BRAKÓW
Data i godzina odbioru:.……………………………………………………………………….

6. OCENA WYPEŁNIENIA ZOBOWIĄZANIA
Wykonawca poprawił wykonaną pracę oraz uzupełnił wskazane braki /
nie poprawił wykonanej pracy oraz nie uzupełnił wskazanych braków 3 zgodnie

3

Niewłaściwe skreślić. W przypadku niepoprawienia prac bądź nieuzupełnienia braków we wskazanym w

niniejszym protokole terminie, podać informację w protokole końcowym o terminie ich uzupełnienia lub ich
braku.

z zastrzeżeniami i uwagami wymienionymi w niniejszym protokole we
wskazanym terminie.
7. UWAGI
………………………………………………………………………………………………..….……
……………………………………………………………………………………………..…….……

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik nr 4
do Umowy nr
z dn.

KOŃCOWY PROTOKÓŁ ODBIORU (wzór)
(dotyczy umowy nr

z dn.

)

1. PRZEDMIOT ODBIORU
Wykonanie usług polegających na:
a) przygotowaniu i dostarczeniu zabudowy zgodnie z opracowanym przez
Wykonawcę projektem oraz katalogiem elementów zabudowy;
b) montażu

zabudowy

zgodnie

z

opracowanym

przez

Wykonawcę

projektem oraz katalogiem elementów zabudowy;
c) obsłudze przez 2 hostessy posługujące się językiem polskim oraz
francuskim lub angielskim w stopniu komunikatywnym;
d) zapewnieniu kompleksowej obsługi technicznej zabudowy;
e) demontażu zabudowy;
f) zapewnieniu polisy ubezpieczenia OC
- na potrzeby wydarzenia pod nazwą „Polska Food Festival” odbywającego się
w dniach 13-15 grudnia 2019 r. w budynku Stałego Przedstawicielstwa RP przy
UE w Brukseli, Belgii.

2. OSOBY BIORĄCE UDZIAŁ W ODBIORZE
– ze strony Zamawiającego: ……………………………………………………………..
– ze strony Wykonawcy: ……………………………………………………………………..

3. DATA ODBIORU
…………………………………….
4. UWAGI
............................................................................................................

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik nr 5
do umowy
z dn.

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Zgodnie z art. 81 ust. 1 z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm.) oraz w art. 6 ust.
1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 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. U. UE. L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1), zwane dalej RODO,
wyrażam zgodę na: nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie
wykorzystywanie, rozpowszechnianie i zwielokrotnianie przez Krajowy
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOWR) z siedzibą
w Warszawie (01-207)
przy
ul. Karolkowej
30,
mojego
wizerunku
utrwalonego
w trakcie wydarzenia pn.: Polska
Food
Festival,
odbywającego się w terminie 13-15 grudnia 2019 r, w Brukseli,
w Belgii, w celach promocyjno-informacyjnych oraz dokumentujących działania
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w zakresie promocji produktów rolnych
i żywnościowych, metod ich produkcji, a także systemów jakości produktów
rolnych i żywnościowych oraz wsparcia rozwoju współpracy handlowej sektora
rolno-spożywczego z zagranicą wynikających z powierzonych KOWR zadań
określonych w art. 9 ust. 2 pkt 16) i 17) ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o
Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 1154, z późn.
zm.), poprzez publikację mojego wizerunku w dowolnej formie,
za pośrednictwem dowolnego medium.
Jednocześnie wyrażam zgodę na dokonanie przez KOWR lub osoby trzecie
działające w jego imieniu zmian i modyfikacji mojego utrwalonego wizerunku
polegającego wyłącznie na jego obróbce graficznej (np. zmiana kadrowania),
z zastrzeżeniem, że te zmiany i modyfikacje nie mogą w żaden sposób
zniekształcać mojego wizerunku.
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej
przetwarzania moich danych osobowych przez KOWR.

……………………………………………………
(miejscowość, data)

…………………………………………………………..
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

Załącznik nr 6
do umowy
z dn.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia
Rolnictwa danych osobowych pozyskanych od Wykonawcy Umowy na wykonanie
zabudowy podczas wydarzenia Polska Food Festival, w związku z jej zwarciem i
realizacją, dotycząca osób reprezentujących Wykonawcę oraz osób wskazanych przez
Wykonawcę do realizacji przedmiotu Umowy lub innych osób uczestniczących w jej
realizacji.
Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 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 r., str. 1), dalej
„RODO”, w związku z pozyskaniem Pani/Pana danych osobowych uprzejmie informujemy,
że:
1.
Administrator danych osobowych
Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej
KOWR) z siedzibą w Warszawie (01-207) przy ul. Karolkowej 30. Z Administratorem
może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@kowr.gov.pl lub
pisemnie
na
adres
korespondencyjny:
Krajowy
Ośrodek
Wsparcia
Rolnictwa,
ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa.
2.
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się
Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych
pod adresem e-mail: iodo@kowr.qov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany
w pkt 1.
3.
Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach związanych
z zawarciem, realizacją i rozliczeniem Umowy, która została zawarta w celu realizacji
powierzonych Administratorowi zadań wynikających z przepisów prawa realizowanych w
interesie publicznym. Pani/Pana dane przetwarzane będą także w celu realizacji
obowiązków archiwizacji dokumentacji wynikających z przepisów prawa.
W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana
wizerunku Administrator przetwarzać będzie Pani/Pana wizerunek na podstawie tej zgody
w celach promocyjno-informacyjnych oraz dokumentujących działania Administratora
w zakresie promocji produktów rolnych i żywnościowych, metod ich produkcji, a także
systemów jakości produktów rolnych i żywnościowych oraz wsparcia rozwoju współpracy
handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą wynikających z powierzonych
Administratorowi zadań określonych w art. 9 ust. 2 pkt 16) i 17) ustawy z dnia 10 lutego
2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 1154, z późn.
zm.).
Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych
w tym wizerunku, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Pani/Pana dane w zakresie imienia i nazwiska
zawarte w treści zgody na wykorzystanie wizerunku będą przetwarzane przez Administratora
wyłącznie w celu udokumentowania tej zgody.
4.
Kategorie danych
Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie kategorii danych:
imię, nazwisko, stanowisko, nr telefonu, adres email, wizerunek.
5.
Źródło danych
Pani/Pana dane Administrator pozyskał od …………..(nazwa Wykonawcy), w związku z
zawarciem i realizacją przedmiotu Umowy. W przypadku wyrażenia zgody na
przetwarzanie wizerunku, Pani/Pana wizerunek zostanie utrwalony podczas realizacji
przedmiotu Umowy na zasadach określonych w treści zgody na jego wykorzystanie.
6.
Okres przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania zawartej Umowy
oraz po zakończeniu jej obowiązywania tej Umowy przez okres przewidziany przepisami
prawa w tym zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach
powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych Administratora w zakresie archiwizacji

dokumentów, a także przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi i w
stosunku do niego.
W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie wizerunku, Pani/Pana wizerunek zostanie
rozpowszechniany przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody na jego przetwarzanie.
Pani/Pana dane przetwarzane na podstawie zgody na ich przetwarzanie będą przetwarzane przez
Administratora do czasu osiągnięcia celu dla którego zostały pozyskane zawartego w treści zgody
na ich przetwarzanie lub do czasu wycofania tej zgody.
7.
Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki
będzie wynikać z przepisów prawa.
Do Pani/Pana danych osobowych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w
naszym imieniu (podmioty przetwarzające), np. podmioty świadczące pomoc prawną,
usługi informatyczne, usługi niszczenia i archiwizacji dokumentów, jak również inni
administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu,
np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.
W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie wizerunku Pani/Pana wizerunek zostanie
rozpowszechniany przez Administratora na podstawie Pani/Pana zgody na jego przetwarzanie.
8.
Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:
1) prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje
w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania
władzy publicznej;
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć
możliwość skorzystania z tego praw.
Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, wskazany w pkt 2 lub pisemnie na adres naszej
siedziby, wskazany powyżej.
Posiada Pani/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9.
Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych
Podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny ale jest niezbędne do
zawarcia, realizacji i rozliczenia Umowy. Wyrażenie przez Panią/Pana zgody na
przetwarzanie wizerunku ma charakter dobrowolny.
10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec
Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
11. Przekazywanie danych do państw trzecich
W przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku a co za tym idzie możliwością
publikacji Pani/Pana wizerunku na profilu Administratora na portalu Facebook, Pani/Pana
wizerunek może zostać przekazany do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy
do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię,
Liechtenstein i Islandię) w związku przechowywaniem danych osobowych na serwerach
Facebook'a zlokalizowanych w państwach trzecich. W pozostałym zakresie Administrator
nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowych.

Załącznik nr 7
do umowy
z dn.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia
Rolnictwa danych osobowych Wykonawcy będącego osobą fizyczną/osobą fizyczną
prowadzącą działalność gospodarczą
W związku z pozyskaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy, że:
1.
Administrator danych osobowych
Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej
KOWR) z siedzibą w Warszawie (01-207) przy ul. Karolkowej 30. Z administratorem może
się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@kowr.gov.pl lub pisemnie na
adres korespondencyjny: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, ul. Karolkowa 30, 01-207
Warszawa.
2.
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się
Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych
pod adresem e-mail: iodo@kowr.qov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany
w pkt 1.
3.
Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu zawarcia i
rozliczenia umowy Nr ................. z dnia ................
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji i rozliczenia ww.
umowy, której Pani/Pan jest stroną, oraz realizacji wszystkich innych określonych w
przepisach prawa obowiązków, w tym obowiązków jako płatnika danin publicznych, co
stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych w oparciu o
przesłanki legalności przetwarzania, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b i c
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony 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.U. UE. L. 119 z 04.05.2016 r., str. 1),
dalej jako RODO.
4.
Okres przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa
w tym zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w
przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych KOWR w zakresie archiwizacji
dokumentów oraz okres przedawnienia roszczeń przysługujących KOWR i w stosunku do
niego.
Zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami KOWR zobowiązany jest przechowywać
Pani/Pana dane osobowe zawarte w umowie przez okres 10 lat licząc od dnia 1 stycznia
następnego roku po ostatecznym rozliczeniu umowy.
5.
Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki
będzie wynikać z przepisów prawa.
Do Pani/Pana danych osobowych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w
naszym imieniu (podmioty przetwarzające), np. podmioty świadczące pomoc prawną,
usługi informatyczne, usługi niszczenia i archiwizacji dokumentów, jak również inni
administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np.
podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.
6.
Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, wskazany w pkt 2 lub pisemnie na adres naszej
siedziby, wskazany powyżej.
Posiada Pani/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Zgodnie z RODO nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c

RODO.
7.
Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych
Podanie przez Panią/Pana danych jest niezbędne do zawarcia i rozliczenia umowy, której
jest Pani/Pan stroną.
8.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
W oparciu o Pani/Pana dane osobowe KOWR nie będzie podejmował wobec Pani/Pana
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
KOWR nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego
(tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego
Unię
Europejską,
Norwegię,
Liechtenstein
i
Islandię)
ani
do
organizacji
międzynarodowych.

