ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
§1
Oświadczenia i zapewnienia Stron

1. Strony zgodnie oświadczają, że:
1)

posiadają zdolność do zawarcia umowy oraz że osoby podpisujące umowę w ich imieniu są
prawidłowo umocowane do związania Stron postanowieniami umowy,

2)

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,
3)

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.
3. Strony zgodnie ustalają, że przez Zamawiającego w treści niniejszej umowy należy rozumieć
Agencję Rynku Rolnego, a także jej następców prawnych i/lub nowy podmiot, który przejmie
całość lub część praw i obowiązków lub zadań po Agencji Rynku Rolnego, o ile odrębny przepis
nie stanowi inaczej.
§2
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych, zwanych dalej
„materiałami promocyjnymi”, zgodnie ze Specyfikacją techniczną, stanowiącą Załącznik nr 1 do
umowy oraz Ofertą Wykonawcy, stanowiącą Załącznik nr 2 do umowy, a także zgodnie
z warunkami określonymi w § 3 umowy.
§3
Warunki realizacji umowy
1. Miejscem dostarczenia materiałów promocyjnych jest siedziba Zamawiającego w Warszawie,
ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć materiały promocyjne do miejsca przeznaczenia,
określonego w ust. 1, własnym transportem i na koszt własny, w terminie do dnia 23.12.2016 r.
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia materiałów promocyjnych, zgodnie z opisem
w Specyfikacji technicznej, stanowiącej Załącznik nr 1 do umowy oraz w ilościach i cenach,
określonych w Ofercie Wykonawcy, stanowiącej Załącznik nr 2 do umowy.
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4. Materiały promocyjne zostaną dostarczone przez Wykonawcę w stanie nienaruszonym
i nieuszkodzonym w opakowaniach właściwych dla danego materiału promocyjnego.
5. Zamawiający przekaże w dniu podpisania umowy, drogą elektroniczną na adres e-mail:
…………………..

wersje

elektroniczne

logo

Polska

Smakuje

oraz

elementy

graficzne

do umieszczenia na materiałach promocyjnych zgodnie z Załącznikiem nr 1 do umowy.
Wykonawca zobowiązuje się wykorzystywać przekazane przez Zamawiającego pliki graficzne
wyłącznie przy wykonywaniu materiałów promocyjnych zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy.
6. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu drogą elektroniczną na adres
e-mail: ………………….. oraz ………………….. wizualizacji projektów materiałów promocyjnych
oznaczonych otrzymanymi logotypami w ciągu 3 dni od daty podpisania umowy a Zamawiający
dokonuje akceptacji projektów elektronicznie na adres e-mail: ………………. Nie przedstawienie
kompletu projektów będzie traktowane, jako okoliczność powodująca, że wykonanie umowy stało
się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i upoważnia Zamawiającego
do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o tej okoliczności.
7. Wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2, zostanie potwierdzone przez
Zamawiającego protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez przedstawicieli Stron,
o których mowa w ust. 8. Wzór protokołu stanowi Załącznik nr 3 do umowy.
8. Upoważnioną osobą do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w ust. 7,
po stronie Zamawiającego jest - ………………………..…- Dyrektor Biura Rozwoju Rynku lub
…………………. - Z-ca Dyrektora Biura Rozwoju Rynku,
po stronie Wykonawcy jest - …………………………………………………

§4
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 umowy Zamawiający zobowiązuje
się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w łącznej kwocie brutto ………… PLN (słownie
………………………………………………………………….. złotych).
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 stanowi całość wynagrodzenia Wykonawcy w związku
realizacją niniejszej umowy i obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu
umowy, o którym mowa w § 2 umowy.
3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 płatne będzie na rachunek bankowy Wykonawcy podany na
fakturze, na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej faktury, w terminie 30 dni od jej
otrzymania przez Zamawiającego.
4. Podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury za wykonany przedmiot umowy stanowi
podpisany bez uwag protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w § 3 ust. 7 umowy. Strony
dopuszczają możliwość przesłania faktury w wersji elektronicznej na adres faktura@arr.gov.pl.
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5. Faktura będzie wystawiona na: Agencja Rynku Rolnego, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa,
NIP: 525-000-78-79 niezwłocznie po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa
w ust. 4.
6. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Jeżeli
płatność przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za termin płatności uważa się
pierwszy dzień roboczy następujący po takim dniu.
§5
1.

Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest
do zapłaty kar umownych, o których mowa poniżej:
1) w przypadku dostarczenia materiałów promocyjnych niezgodnych ze Specyfikacją techniczną,
określoną w Załączniku nr 1 do umowy oraz akceptacją Zamawiającego, o której mowa w § 3
ust. 6 umowy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie wymienić materiały promocyjne na
zgodne ze Specyfikacją techniczną, określoną w Załączniku nr 1 do umowy oraz akceptacją
Zamawiającego, o której mowa w § 3 ust. 6 umowy; w okresie od dnia zgłoszenia niezgodności
do dnia dostarczenia materiałów promocyjnych zgodnych z ww. wymaganiami, Zamawiający
naliczy karę umowną w wysokości 2% wartości brutto części dostawy, której dotyczy
niezgodność za każdy dzień oczekiwania na dostarczenie materiałów promocyjnych zgodnych
z ww. wymaganiami;
2)

w

przypadku

niedotrzymania

przez

Wykonawcę

terminu

dostarczenia

materiałów

promocyjnych określonego w § 3 ust. 2 umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości
2% wartości brutto części opóźnionej dostawy za każdy dzień opóźnienia.
2.

W

przypadku

niewykonania

lub

nienależytego

wykonania

umowy przez Wykonawcę,

tj. w przypadku niewymienionym w ust. 1, Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna
od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy.
3.

Przez nienależyte wykonanie umowy Strony rozumieją wykonanie umowy niezgodnie z jej
postanowieniami, w szczególności z Załącznikiem nr 1 do umowy (Specyfikacją techniczną)
oraz Załącznikiem nr 2 do umowy (Ofertą Wykonawcy).

4.

W

przypadku

odstąpienia

od

umowy

lub

jej

części

przez

którąkolwiek

ze

Stron

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna
od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy.
5.

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

6.

Strony

uzgadniają,

że

Zamawiający

ma

prawo

do

potrącenia

kar

umownych

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia
Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia.
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§6
Prawa i obowiązki stron
1. Wykonawca

zobowiązuje

Bezpieczeństwa

się

do

Informacji

przestrzegania

dla

zasad

Kontrahentów”,

ustalonych

które

w

„Wytycznych

stanowią

Załącznik

nr 4 do umowy.
2. W przypadku zmian wytycznych, o których mowa w ust. 1, Zamawiający zobowiązuje się
do niezwłocznego pisemnego powiadomienia Wykonawcy o nowych wytycznych i przekazania
Wykonawcy ich aktualnej wersji.
3. Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę wytycznych, o których mowa w ust. 1, uprawnia
Zamawiającego do natychmiastowego rozwiązania umowy i stanowi podstawę żądania pokrycia
powstałej szkody na zasadach ogólnych.
4. Wszelkie informacje uzyskane podczas realizacji niniejszej umowy będą wykorzystywane
wyłącznie do celów związanych z niniejszą umową, z zachowaniem zasad wynikających z ustawy
z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922).
5. Wykonując

przedmiot

umowy, Wykonawca

zobowiązuje

się

do

należytej

staranności

i profesjonalnego działania oraz do przestrzegania obowiązującego prawa.

§7
Postanowienia końcowe
1. Obie Strony umowy zobowiązują się do wzajemnego informowania o zmianach adresu
do korespondencji oraz do odbierania korespondencji pod wskazanymi adresami, pod rygorem
uznania korespondencji za odebraną.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nieunormowanych umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
4. 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 dnia powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. Wykonawca może w takim przypadku żądać wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części umowy.
5. Wszystkie ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy będą
podlegać rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego..
6. Załączniki, wskazane w niniejszej umowie, stanowią jej integralną część, tj.:
1)

Specyfikacja techniczna;

2)

Oferta Wykonawcy (Formularz Ofertowy);

3)

Protokół zdawczo – odbiorczy;

4)

Wytyczne Bezpieczeństwa Informacji dla Kontrahentów.
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7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.
8. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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