ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Pomiędzy:
Agencją

Rynku

Rolnego

z

siedzibą

Warszawie,

przy

ul.

Karolkowej

30,

01-207 Warszawa, działającą na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku
Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 401 z późn. zm.),
NIP 525-000-78-79, REGON 006222434, którą reprezentują:
1. Irena Błaszczyk

– Dyrektor Biura Finansowo-Księgowego – Główny Księgowy

2. Janusz Marciniszyn

– Dyrektor Biura Administracyjnego

zwanych dalej „Zamawiającym”
a
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… które reprezentuje:
………………….

– …………………..

zwaną dalej „Wykonawcą”
§1
1. Strony zgodnie oświadczają, że:
a. posiadają zdolność do zawarcia umowy oraz że osoby podpisujące umowę w ich
imieniu są prawidłowo umocowane do związania Stron postanowieniami umowy,
b. zawarcie i wykonanie umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy lub
zobowiązania, których stroną są Strony, jak również nie stanowi naruszenia
jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, zarządzenia, postanowienia lub wyroku
wiążącego Strony,
c. nie są im znane żadne okoliczności, które uniemożliwiają lub mogą uniemożliwić
zrealizowanie postanowień niniejszej umowy.
2. Strony oświadczają i zapewniają, że posiadają środki finansowe do prawidłowego
wykonania przyjętych na siebie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
§2
1. Przedmiotem niniejszej
w

………………

zakwaterowanie

w

umowy

…………….

z wyżywieniem

jest

obsługa

przy

ulicy

i techniczną

narady i

pobytu

………………,
obsługą

narady

34

uczestników

realizowana
(sala

w formie:

konferencyjna,

nagłośnienie, serwis kawowy) w terminie 4-5.07.2016 r.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości uczestników narady w liczbie
maksymalnie do 5 osób lub zwiększenia w ramach dostępności pokoi, najpóźniej do
01.07.2016 r. do godziny 16:00. W przypadku zmniejszenia liczby osób Zamawiający nie
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ponosi kosztów zakwaterowania i/lub wyżywienia osób, o które zmniejszył ilość
uczestników narady. W przypadku zwiększenia liczby osób Zamawiający ponosi koszty
zakwaterowania i/lub wyżywienia osób, o które zwiększył ilość uczestników narady.
3. Zamawiający zamawia wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji, zgodnie
z ust. 1 obsługi narady i pobytu uczestników w …………………, za wynagrodzeniem
określonym w § 5 umowy.
§3
1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić klimatyzowaną sale konferencyjną – 34 osób - od
godz. 10:00 w dniu 04.07.2016 r. do godz. 14:30 w dniu 05.07.2016 r. wyposażone
w sprzęt nagłaśniający, mikrofony bezprzewodowe – 2 szt., ekran, rzutnik, tablice typu
flipchart oraz wodę mineralną w stołach konferencyjnych.
2. W trakcie narady Wykonawca zapewnia serwis kawowy ciągły obok sali konferencyjnej:
świeżo parzona kawa, herbata, ciasteczka konferencyjne.
3. Wykonawca zapewnia wyżywienie:


w dn. 04.07.2016 r. – dla 34 osób – obiad, kolacja.



w dn. 05.07.2016 r. – dla 34 osób – śniadanie, obiad.

4. Dla

uczestników

narady

Wykonawca

zapewnia

zakwaterowanie

w

terminie

z 04/05.07.2016 r. (jedna noc) w pokojach jedno i dwuosobowych.
§4
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, określony w § 1 i § 2, z należytą
starannością, z uwzględnieniem przepisów prawa, standardów i reguł obowiązujących przy
wykonywaniu usług hotelowych i gastronomicznych.
§5
1. Wartość przedmiotu umowy nie może przekroczyć ……………… PLN netto (słownie:
…………………………….. zł…./100) plus należny podatek VAT, z zastrzeżeniem § 2 ust. 2.
2. W przypadku zmniejszenia ilości uczestników narady zgodnie z § 2 ust. 2. Wykonawcy nie
przysługuje roszczenie o wykonanie umowy do pełnej wysokości, określonej w ust.1.
3. Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy
w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury.
4. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest podpisany przez Zamawiającego
protokół potwierdzający należyte wykonanie umowy stanowiący załącznik nr 1.
5. Osobą upoważnioną do podpisania protokołu ze strony Zamawiającego jest pracownik
Biura

Administracyjnego

lub

wyznaczony

pracownik

biorący

udział

w

naradzie

szkoleniowej.
6. Płatność będzie wykonana przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy podany na fakturze VAT.
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7. Faktury VAT będą wystawiane na: Agencja Rynku Rolnego, ul. Karolkowa 30, 01-207
Warszawa, NIP: 525-000-78-79.
8. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
§6
1. W

przypadku

Zamawiający

niewykonania
zastrzega

lub

sobie

nienależytego

prawo

naliczenia

wykonania
kary

przedmiotu

umownej

w

umowy

wysokości

10% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1.
2. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy
powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżoną karę umowną, Zamawiający zastrzega
sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych
kodeksu cywilnego.
§7
Przy wykonaniu niniejszej umowy Wykonawca nie może zatrudniać w charakterze
pracowników lub podwykonawców osób zatrudnionych u Zamawiającego pod rygorem
odstąpienia od umowy i naliczeniu kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia
określonego zgodnie z § 5 ust 1.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego.
§9
Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania umowy rozstrzygać będzie Sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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