ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§1
Przedmiot Umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do:
a) przygotowania zabudowy zgodnie z Projektem zabudowy stanowiącym
Załącznik nr 5 do Umowy (zabudowa),
b) montażu zabudowy zgodnie z Projektem zabudowy,
c) zapewnienia kompleksowej obsługi technicznej zabudowy,
d) demontażu zabudowy,
na potrzeby wydarzenia pod nazwą „Polska Food Festival” odbywającego się
w dniach 14-16 grudnia 2018 r. w budynku Autoworld w Brukseli w Belgii
(wydarzenie) 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
w ust. 1:
1) lit. a) – w terminie do dnia 14 grudnia 2018 r. do godziny 8:00,
2) lit. b) – w terminie 14 grudnia 2018 r. w godzinach 8:00-14:00,
3) lit. c) – w trakcie trwania całego wydarzenia, w dniach 14-16 grudnia
2018 r.,
4) lit. d) – po zakończeniu wydarzenia, w dniu 17 grudnia 2018 r.
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.
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3. Odbiór

prac

Zamawiającemu

montażowych
oraz

i

przekazanie

przekazanie

zabudowy

Zamawiającemu

do

kopii

eksploatacji

ważnej

polisy

ubezpieczeniowej obejmującej zabudowę, o której mowa w § 1 ust. 1 lit. a,
dokonane będzie w dniu rozpoczęcia wydarzenia, tj. 14.12.2018 r., na podstawie
protokołu odbioru, którego formularz stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.
Bezwzględne zgłoszenie odbioru zabudowy musi nastąpić najpóźniej do godziny
14:00 w dniu rozpoczęcia wydarzenia, tj. 14.12.2018 r.
4. Osobą odpowiedzialną po stronie Zamawiającego za odbiór prac montażowych
zabudowy do eksploatacji oraz kopii ważnej polisy ubezpieczeniowej obejmującej
zabudowę, a także upoważnioną do podpisania protokołu odbioru, którego
formularz stanowi Załącznik nr 3 do Umowy, 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 do modyfikacji lub przeniesienia wybranych
elementów zabudowy celem dostosowania ich do funkcjonalności sal lub
wymogów

Organizatora

wydarzenia,

które

Wykonawca

zobowiązany

jest

uwzględnić i nie będą one stanowiły niezgodności zabudowy z Projektem
zabudowy, o której mowa w § 6 ust. 4. W konsekwencji takich modyfikacji nie
może dojść do przekroczenia kwoty wynagrodzenia Wykonawcy.
6. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do wykonania zabudowy, w
tym w szczególności, niezgodności stanowisk wystawienniczych z Projektem
zabudowy, innych niż modyfikacje lub przeniesienia, o których mowa w ust. 5,
Wykonawca w terminie najpóźniej do godziny 15:00 dnia rozpoczęcia wydarzenia
tj. 14.12.2018 r., przedstawi do odbioru Zamawiającemu wykonaną zabudowę,
uwzględniającą uwagi zgłoszone przez Zamawiającego.
7. W terminie nie dłuższym niż wskazany w ust. 6 nastąpi także przekazanie
Zamawiającemu zabudowy do użytkowania.
8. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie
obsługi

zabudowy,

poprzez

zapewnienie

obsługi

technicznej,

sprawnego

funkcjonowania wszystkich 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.
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9. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie
demontażu zabudowy po zakończeniu wydarzenia, w nieprzekraczalnym terminie
określonym w § 1 ust. 3 pkt 4.
10.Wykonanie Przedmiotu Umowy zostanie potwierdzone w terminie do dnia
20.12.2018 r. 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 KOWR.
11.Podpisany końcowy protokół odbioru potwierdzający należyte wykonanie Umowy,
stanowi podstawę do wystawienia faktury.
12.Wykonawca dodatkowo wyraża zgodę na udział mediów publicznych oraz prasy
na

zasadach

umożliwiających

przekazanie

informacji

o

targach,

zgodnie

z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii
i telewizji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1414, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 26
stycznia 1984 r. prawo prasowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 1914).
§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 i doręczyć ją Zamawiającemu do dnia 21.12.2018 r.
3. Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania wynagrodzenia określonego
w ust. 1, w terminie 7 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury
VAT na podany w niej rachunek bankowy Wykonawcy, jednak nie później niż do
dnia 28.12.2018 r., z zastrzeżeniem zachowania terminów, o których mowa
w ust. 2 oraz w § 2 ust. 10.
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
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pełnej kwoty wynagrodzenia. W takim przypadku wynagrodzenie, określone
w ust. 1, ulega proporcjonalnemu obniżeniu

i zostanie

obliczone przez

Zamawiającego w oparciu o kalkulację stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy, z
zachowaniem uprawnień i roszczeń Zamawiającego, o których mowa w § 6.
6. W przypadku zmiany liczby stanowisk lub zmiany liczby wyposażenia, o których
mowa w Załączniku nr 1 do Umowy przez Zamawiającego, wynagrodzenie
Wykonawcy będzie wyliczane na podstawie faktycznie zajmowanej powierzchni i
stawek przedstawionych w kalkulacji kosztów stanowiącej Załącznik nr 2 do
Umowy.
7. Wynagrodzenie określone w ust. 1 lub wyliczane na podstawie ust. 5 i 6
w oparciu o kalkulację 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, działania partyzanckie, 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
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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 2018 r. poz. 1025,
z późn. zm.).
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 oraz z zastrzeżeniem § 2 ust. 5, za wykonanie zabudowy
niezgodnie z Projektem zabudowy, 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 § 1 ust. 3 pkt 2 oraz w pkt II ppkt 2 lit. a) Załącznika nr 1 do Umowy,
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1,
za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w przekazaniu zabudowy do eksploatacji
Zamawiającemu, liczoną od godz. 14:00 dnia rozpoczęcia wydarzenia.
6. 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. 9 in fine przez Wykonawcę lub
Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez
obsługiwanych gości.
8. 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 %
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wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, za każdy stwierdzony
przypadek.
9. 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.
10. Jeżeli Wykonawca nie usunie usterki, uszkodzenia lub wady w wyznaczonym
przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może usunąć 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.
11. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień określonych w ust. 8 i ust. 9,
nie wyklucza pozostałych przysługujących mu praw i roszczeń przewidzianych
w Umowie.
12. Strony uzgadniają, że Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy oraz z wniesionego przez Wykonawcę
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w § 7 ust. 1, na
co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby
uzyskiwania pisemnego potwierdzenia.
13. 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 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 …. 00/100), co
Strony zgodnie potwierdzają.
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2. Zabezpieczenie

wniesione

w

pieniądzu,

Zamawiający

przechowuje

na

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie
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 jednej lub kilku następujących form:
1) pieniądz;
2) poręczenie bankowe lub poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem
pieniężnym, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokości;
3) gwarancje

bankowe,

z

zachowaniem

ciągłości

zabezpieczenia

i

bez

zmniejszenia jego wysokości;
4) gwarancje ubezpieczeniowe, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez
zmniejszenia 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. 3.
§8
Poufność
1. Wykonawca i osoby go reprezentujące zobowiązani są zapewnić poufność
informacji, które uzyskają od Zamawiającego w związku z realizacją niniejszej
Umowy

i

nie

ujawniać

tych

informacji

bez

uprzedniej

pisemnej

zgody

Zamawiającego.
2. Wykonawca i osoby go reprezentujące zobowiązani są wykorzystywać informacje,
o których mowa w ust. 1 wyłącznie w celu należytego wykonania Przedmiotu
Umowy.
3. Obowiązek

zachowania

w

tajemnicy

danych

Zamawiającego

dotyczy

w szczególności informacji prawnie chronionych, które to informacje Wykonawca
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lub osoby go reprezentujące uzyskają 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. Obowiązkiem zachowania poufności nie jest objęty fakt
zawarcia Umowy ani jej treść w zakresie określonym obowiązującymi przepisami
prawa.
4. Powyższe

postanowienia niniejszego

paragrafu

nie

wyłączają postanowień

przepisów szczególnych powszechnie obowiązującego prawa, nakładających
obowiązek ujawnienia informacji we wskazanym tymi przepisami zakresie.
§9
Przetwarzanie danych osobowych
Strony zgodnie oświadczają, że 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 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 jako RODO.
§ 10
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.
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§ 11
Postanowienia końcowe
1. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania.
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.
Zmiany Umowy nie mogą prowadzić do zmiany charakteru Umowy i być istotne
w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.).
4. W przypadku jakichkolwiek sporów wynikających z Umowy, Strony zobowiązują
się rozstrzygać je w drodze porozumienia.
5. Spory lub roszczenia wynikające z realizacji Umowy, które nie zostały
rozstrzygnięte w trybie opisanym w ust. 4, poddane zostaną do rozstrzygnięcia
sądu powszechnego w Warszawie, właściwego według siedziby Zamawiającego.
6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają
przepisy prawa polskiego.
7. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, o jednakowej treści, po jednym
egzemplarzu dla każdej ze Stron.
8. 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 stanowisk
wystawienniczych do eksploatacji;
Załącznik nr 4 – Końcowy protokół odbioru;
Załącznik nr 5 – Projekt zabudowy.

ZAMAWIAJĄCY
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1
Załącznik nr 1
do umowy nr
z dn.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania zabudowy wraz z obsługą
techniczną

na

potrzeby

wydarzenia

pod

nazwą

„Polska

Food

Festival”

odbywającego się w dniach 14-16 grudnia 2018 r. w budynku Autoworld w
Brukseli w Belgii.
I. Realizacja zadania obejmuje:
1. przygotowanie zabudowy zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę
projektem zabudowy obejmującym aranżację powierzchni, 20 stanowisk
wystawienniczych
stołów

z

dekoracyjnymi

cateringowych

oraz

elementami

wyposażenia

bożonarodzeniowymi,
zaplecza

kuchenno-

magazynowego w wynajętych salach należących do Autoworld w Brukseli
(Belgia) (Zgodnie z Planem sal stanowiącym załącznik nr 1 oraz Planem
zabudowy w salach Autoworld stanowiącym załącznik nr 2).
2. montaż zabudowy w dniu 14 grudnia 2018 r. w godzinach 8:00-14:00,
3. Zapewnienie kompleksowej obsługi technicznej podczas wydarzenia,
4. Demontaż zabudowy w dniu 17 grudnia 2018 r.
II. Założenia techniczne dotyczące zabudowy
1. Zapewnienie wyposażenia zgodnie z planem zabudowy w salach Autoworld
stanowiącym załącznik nr 2:
•

20 ekspozytorów szklanych na produkty (o wym. ok.0,5 m x 0,5m
x2m), z logo „Poland tastes good” (zgodnie z logotypem stanowiącym
załącznik nr 3) doświetlonych światłem górnym LED na baterie i
podświetlonych łańcuchami świetlnymi LED na baterie;

•

5 stojaków na broszury;

•

20 stolików okrągłych o średnicy ok. 0,70m, biały blat

•

40 białych krzeseł z logo „Poland tastes good” (zgodnie z logotypem
stanowiącym załącznik nr 3)

2
•

5 grafik wielkoformatowych o wymiarach ok. 4m (długość) x ok. 2,5m
(wysokość) z polskimi krajobrazami nawiązującymi do świąt Bożego
Narodzenia / tradycyjnymi produktami świątecznymi, z logo „Poland
tastes good” (zgodnie z logotypem stanowiącym załącznik nr 3),
zatwierdzonych przez Zamawiającego, mocowanych na stelażu

•

20 choinek żywych w donicach, o wysokości od 1,20m do 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;

•

1 choinka żywa o wysokości 1,90m – 2,20 m podświetlona łańcuchami
świetlnymi

LED

na

baterie

i

przystrojona

dekoracjami

bożonarodzeniowymi i produktami spożywczymi, takimi jak cukierki,
twarde cukierki w kształcie lasek i pierniki;
•

180 doniczek w białych i czerwonych osłonkach z kwiatami poinsecja
(gwiazda betlejemska) - element dekoracyjny w różnych częściach sal

•

12 dodatkowych punktów oświetleniowych LED sal wystawienniczych
(barwy biało-czerwone)

•

20 białych koszy na śmieci ok. 20—30l (1 szt. na 1 stanowisko);

•

5 dużych koszy na śmieci (ok. 100l) w godzinach funkcjonowania
cateringu w pobliżu stolików koktajlowych

•

5 chłodziarko-zamrażarek o pojemności – części chłodzącej ok. 220-250
litrów, części zamrażającej ok. 100-150 litrów

•

30

stolików

koktajlowych.

Ustawienie

stolików

do

uzgodnienia

z

Zamawiającym;
•

12 stołów (o wym. ok. 1,5m x 1m) do bufetu szwedzkiego, na których
zostaną ustawione wszystkie rodzaje przekąsek i dań z uwzględnieniem
dekoracji i elementów związanych ze zbliżającymi się Świętami Bożego
Narodzenia.

•

zapewnienie dekoracji stolików – biały obrus/ skirting, z uwzględnieniem
dekoracji i elementów związanych ze zbliżającymi się Świętami Bożego
Narodzenia.

Zamawiający

dopuszcza

dekorację

żywymi

kwiatami/stroikami; kolorystyka oraz ilość dobrana do wnętrza sal
winna zostać zaakceptowana przez Zamawiającego.
•

zamawiający wyklucza użycie kwiatów sztucznych.
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•

zamawiający

dopuszcza

użycie

innych

niż

kwiaty,

elementów

dekoracyjnych (np. ozdób związanych z tradycyjnymi świętami Bożego
Narodzenia).
2. Montaż i demontaż zabudowy w miejscu wydarzenia:
a. Montaż w dniu 14 grudnia 2018 r. w godzinach 8:00-14:00.
b. Demontaż w dniu 17 grudnia 2018 r.
3. Zapewnienie obsługi technicznej w trakcie trwania całego wydarzenia.
Zapewnienie obsługi technicznej w miejscu wydarzenia przez 2 osoby
odpowiedzialne za sprawne funkcjonowanie wszystkich elementów zabudowy,
w tym oświetlenia, wyposażenia i urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę.
4. Pozostałe wymagania:
•

Oferta Wykonawcy musi zawierać projekt zabudowy. Projekt zabudowy
musi być sporządzony zgodnie z Planem sal stanowiącym załącznik nr 1
oraz Planem zabudowy w salach Autoworld stanowiącym załącznik nr 2.

•

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.
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•

Wykonawca odpowiada za aranżację sal wystawowych (plan sal stanowi
Załącznik nr 1) zgodnie z planem zabudowy w salach Autoworld
stanowiących załącznik nr 2 oraz Projektem zabudowy.

•

Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub przeniesienia
wybranych

elementów

zabudowy

celem

dostosowania

ich

do

funkcjonalności sal lub wymogów Organizatora wydarzenia.
•

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. 14.12.2018 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 jej realizacją, przez cały okres jego
trwania, tj. w dniach 14-16 grudnia 2018 r.
•

Utrzymanie porządku i higieny na terenie sal.

•

Uzyskanie
ze

zezwoleń

zgłoszeniem

i

uiszczenia

wydarzenia

do

wszystkich

właściwych

wydających zgody i zezwolenia.

Załącznik nr 1 – Plan sal;
Załącznik nr 2 – Plan zabudowy w salach Autoworld;
Załącznik nr 3 – Logotypy.

opłat

organów

związanych
i

instytucji

Załącznik nr 1
do Opisu Przedmiotu
Zamówienia

Załącznik nr 2
do Opisu Przedmiotu
Zamówienia

choinka duża (1 szt.)

choinka żywa o wysokości 1,90m - 2,20 m podświetlona łańcuchami świetlnymi LED na baterie i przystrojona dekoracjami
bożonarodzeniowymi i produktami spożywczymi, takimi jak cukierki, twarde cukierki w kształcie lasek i pierniki

1

choinki w doniczkach (20 szt.)

choinki żywe w donicach, wysokości od 1,20m do 1,50m, podświetlone łańcuchami świetlnymi LED na baterie i przystrojonych
dekoracjami bożonarodzeniowymi i produktami spożywczymi, takimi jak cukierki, twarde cukierki w kształcie lasek i pierniki

20

ekspozytory szklane (20 szt.)

ekspozytory szklane na produkty o wym. ok.0,5 m x 0,5m x2m, z logo POLAND TASTES GOOD w górnej części, doświetlone
światłem górnym LED na baterie i podświetlone łańcuchami świetlnymi LED na baterie

20

okrągłe stoliki o średnicy ok. 0,7m

20

krzesła z logo POLAND TASTES GOOD

40

wydruk

dodatkowe punkty oświetleniowe LED sal wystawienniczych (barwy biało-czerwone)

12

wielkoformatowy

grafiki wielkoformatowe o wymiarach ok. 4m (długość) x ok. 2,5m (wysokość) z polskimi krajobrazami / tradycyjnymi
produktami świątecznymi na wigilijnym stole, zatwierdzone przez Zamawiającego, mocowane na stelażu, z logo POLAND TASTES
GOOD

5

kosze na śmieci małe 20-30l

20

stoliki okrągłe (20 szt.) z krzesłami (40 szt.)

MAHY

FEBIAC

ledy (12 szt.)

ok. 4m x 2,5m

kosze na śmieci duże ok.100l

kwiaty - gwiazda betlejemska
stolik catering
stoły na szwedzki bufet
chłodziarko zamrażarki

180

stoliki koktajlowe

30

stoły na szwedzki bufet (wym. ok 1.50m x 1m)

12

chłodziarko zamrażarki o pojemności – części chłodzącej ok. 220-250 litrów, części zamrażającej ok. 100-150 litrów

5

elementy kostrukcyjne sal

drzwi

MINERWA
scena

POMIESZCZENIA

MAGAZYNOWO-KUCHENNE

5

doniczki z kwiatami poinsecja (gwiazda betlejemska) - element dekoracyjny w różnych częściach sal, ustawienia kaskadowe

zapewniona przez organizatora - na planie informacyjnie

Załącznik nr 3 do Opisu
Przedmiotu Zamówienia

Hasło „Poland tastes good”

Logo KOWR

Załącznik nr 2
do umowy nr
z dn.

Kalkulacja kosztów (wzór)

L.p.
1

Przedmiot
2

J.m.

Ilość

3

4

1.

Wykonanie projektu

szt.

1

2.

Przygotowanie i montaż zabudowy
wraz z wyposażeniem

kpl.

1

3.

Transport wyposażenia stanowisk

szt.

1

4.

Obsługa techniczna zabudowy

szt.

2

5.

Demontaż zabudowy

szt.

1

6.

Polisa ubezpieczeniowa

szt.

1

Cena
jednostkowa
(brutto) PLN
5

ŁĄCZNA CENA (BRUTTO)
suma wartości brutto poz. 1-6

Wartość
(brutto)
PLN
(4 x 5)

Załącznik nr 3
do umowy nr
z dn.

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

z dn.

)

1. PRZEDMIOT ODBIORU
Wykonanie prac montażowych, przekazanie zabudowy wraz z wyposażeniem,
przekazanie kopii polisy ubezpieczeniowej.
2. OSOBY BIORĄCE UDZIAŁ W ODBIORZE
ze strony KOWR:…………………………………………………………………………..…………..
ze strony Wykonawcy:……..……………………………………………………………………….
3. TERMIN
Data i godzina odbioru:………………………………...………………………………………….
4. OCENA WYPEŁNIENIA ZOBOWIĄZANIA 1
4.1. Wykonawca przekazał zabudowę wraz z wyposażeniem oraz kopię polisy,
a Zamawiający przyjął je bez zastrzeżeń, stwierdzając, że wykonane zostało
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 wykonanej zabudowy stanowisk wystawienniczych:
L.p.

Nazwa towaru

1

2

Uwagi - wskazać braki i
niezgodności 2
3

Wyposażenie zabudowy z dekoracjami bożonarodzeniowymi przeznaczonej do promocji
polskich produktów rolno-żywnościowych podczas wydarzenia pod nazwą „Polska Food
Festival” odbywającego się w dniach 14-16 grudnia 2018 r. w budynku Autoworld w Brukseli
w Belgii

1.

1 choinka żywa o wysokości 1,90m – 2,20 m podświetlona łańcuchami
świetlnymi LED na baterie i przystrojona dekoracjami
bożonarodzeniowymi i produktami spożywczymi, takimi jak cukierki,
twarde cukierki w kształcie lasek i pierniki
20 choinek żywych w donicach, o wysokości od 1,20m do 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
20 ekspozytorów szklanych na produkty (o wym. ok.0,5 m x 0,5m x2m),
z logo POLAND TASTES GOOD doświetlonych światłem górnym LED

1
2

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

L.p.
1

Nazwa towaru
2
na baterie i podświetlonych łańcuchami świetlnymi LED na baterie

Uwagi - wskazać braki i
niezgodności 2
3

5 stojaków na broszury
20 stolików okrągłych o średnicy ok. 0,70m, biały blat
40 białych krzeseł z logo POLAND TASTES GOOD
12 dodatkowych punktów oświetleniowych LED sal wystawienniczych
(barwy biało-czerwone)
5 grafik wielkoformatowych o wymiarach ok. 4m (długość) x ok. 2,5m
(wysokość) z polskimi krajobrazami nawiązującymi do świąt Bożego
Narodzenia / tradycyjnymi produktami świątecznymi, z logo „Poland
tastes good”, zatwierdzone przez Zamawiającego, mocowane na stelażu
białe kosze na śmieci ok. 20—30l (1 szt. na 1 stanowisko)
5 dużych koszy na śmieci (ok. 100l)
180 doniczek w białych i czerwonych osłonkach z kwiatami poinsecja
(gwiazda betlejemska) - element dekoracyjny w różnych częściach sal
5 chłodziarko-zamrażarek o pojemności – części chłodzącej ok. 220-250
litrów, części zamrażającej ok. 100-150 litrów
30 stolików koktajlowych dla gości, z dekoracją
stoły do bufetu szwedzkiego
dekoracją

2.

(o wym. ok. 1,5m x 1m) - 12 szt., z

Polisa dot. ubezpieczenia stanowisk

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

ZAMAWIAJĄCY

3

WYKONAWCA

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.

Załącznik nr 4
do Umowy nr
z dn.

KOŃCOWY PROTOKÓŁ ODBIORU (wzór)
(dotyczy umowy nr

z dn.

)

1. PRZEDMIOT ODBIORU
Wykonanie usług polegających na:
1. przygotowaniu zabudowy, w tym 20 stanowisk wystawienniczych z
dekoracyjnymi elementami bożonarodzeniowymi, stołów cateringowych
oraz wyposażenia zaplecza kuchenno-magazynowego w wynajętych salach
należących do Autoworld w Brukseli (Belgia),
2. montażu zabudowy w dniu 14 grudnia 2018 r. w godzinach 8:00-14:00,
3. zapewnieniu kompleksowej obsługi technicznej podczas wydarzenia,
4. demontażu zabudowy w dniu 17 grudnia 2018 r.,
podczas wydarzenia pod nazwą „Polska Food Festival” odbywającego się
w dniach 14-16 grudnia 2018 r. w budynku Autoworld w Brukseli w Belgii.
2. OSOBY BIORĄCE UDZIAŁ W ODBIORZE
– ze strony KOWR: ……………………………………………………………………………..
– ze strony Wykonawcy: ……………………………………………………………………..

3. DATA ODBIORU
………………………2018 r.
4. UWAGI
............................................................................................................

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

