ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§1
Oświadczenia i zapewnienia stron

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;
d. wykonanie umowy nie wymaga uzyskania jakichkolwiek zgód, zezwoleń organów
administracji publicznej.
2. Strony oświadczają i zapewniają, że posiadają środki finansowe do prawidłowego
wykonania przyjętych na siebie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
3. Strony zgodnie oświadczają, że przez Zamawiającego w treści niniejszej umowy
należy rozumieć Agencję Rynku Rolnego, a także jej następców prawnych
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 zakup i sukcesywna dostawa urządzeń elektronicznych
zgodnie z zapytaniem ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy
oraz ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 2 i opisem przedmiotu zamówienia
stanowiącym Załącznik nr 3.

§3
WARUNKI REALIZACJI DOSTAW
1. Urządzenia elektroniczne, o których mowa w § 2 i § 3, zgodne z parametrami
wymienionymi w Załączniku nr 2 i 3 do niniejszej umowy, będą dostarczone
sukcesywnie,

zgodnie

z

harmonogramem

dostaw

do

Centrali

i Oddziałów

Terenowych Agencji Rynku Rolnego. Oferta zawierająca zestawienie ilościowowartościowe przedmiotu umowy dostarczanego do Centrali oraz Oddziałów
Terenowych Agencji Rynku Rolnego stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej umowy,
a harmonogram dostaw określony został w Załączniku nr 4 do niniejszej umowy.
2. Miejscem dostaw przedmiotu umowy jest Centrala Agencji Rynku Rolnego
oraz Oddziały Terenowe Agencji Rynku Rolnego, zgodnie z danymi adresowymi
wskazanymi w Załączniku nr 4 do niniejszej umowy.
3. Wykonawca

zobowiązuje

się

do

sprzedaży

i

dostawy przedmiotu

umowy

w opakowaniach właściwych dla danego rodzaju artykułu oraz zapewnia, że cały
sprzęt objęty zamówieniem jest fabrycznie nowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy w stanie
nienaruszonym i nieuszkodzonym.
5. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania dostawy od godz. 8:00 do godz. 15:30
wyłącznie w dni robocze.
6. Potwierdzeniem wykonania każdej z dostaw według harmonogramu zawartego
w Załączniku nr 4 do niniejszej umowy będzie częściowy protokół zdawczoodbiorczy podpisany przez przedstawicieli stron. Wzór protokołu stanowi Załącznik
nr 5 do niniejszej umowy.
7. Należyte wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 i § 3 zostanie
potwierdzone przez Zamawiającego końcowym protokołem zdawczo-odbiorczym
podpisanym bez uwag przez przedstawicieli stron. Wzór protokołu stanowi Załącznik
nr 6 do niniejszej umowy.
8. Upoważnioną osobą do podpisania protokołów zdawczo-odbiorczych określonych
w ust. 6 i 7 po stronie Zamawiającego jest Dyrektor Oddziału Terenowego, którego
dotyczy dostawa lub w przypadku Centrali Agencji Rynku Rolnego – Dyrektor Biura
Rozwoju Rynku. Upoważnioną osobą do podpisania końcowego protokołu zdawczoodbiorczego jest Dyrektor Biura Rozwoju Rynku Agencji Rynku Rolnego.

9. Wykonawca pokryje wszystkie koszty związane z dostarczeniem

urządzeń

elektronicznych, określonych w § 2 i § 3, do miejsc przeznaczenia, o których mowa
w ust. 2.
10. Wraz ze sprzętem Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dokumentację dołączoną
do sprzętu przez producenta.

§4
WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Całkowita wartość przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 i § 3 wynosi
……………...…..zł brutto (słownie: ............................................................................).
2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenie z tytułu
należytego i terminowego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 i § 3,
zgodnie z cenami zawartymi w Załączniku Nr 2 do niniejszej umowy.
3. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania płatności za wykonanie przedmiotu
umowy, o którym mowa w § 2 i § 3 w terminie 30 dni od daty dostarczenia do siedziby
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
4. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury za wykonanie przedmiotu umowy,
o którym mowa w § 2 i § 3 stanowi podpisany bez uwag końcowy protokół
zdawczo-odbiorczy określony w § 3 ust. 7.
5. Faktura będzie wystawiona na następujące dane:
Agencja Rynku Rolnego,
ul. Karolkowa 30
01-207 Warszawa
NIP: 525-000-78-79
6. Płatność będzie wykonana przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy podany na fakturze.
7. Za datę realizacji płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
8. Wynagrodzenie określone w ust. 1 stanowi całość wynagrodzenia Wykonawcy
w ramach realizacji niniejszej umowy i obejmuje wszystkie koszty związane
z wykonaniem przedmiotu umowy, o którym mowa w w § 2 i § 3 umowy.

§5
KARY UMOWNE
1. W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnego z parametrami
określonymi w Załączniku nr 3 do niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany
jest niezwłocznie wymienić przedmiot umowy na zgodny z parametrami określonymi
w Załączniku nr 3. W okresie od dnia zgłoszenia ww. niezgodności do dnia
dostarczenia przedmiotu umowy zgodnego z parametrami określonymi w Załączniku
nr 3 do niniejszej umowy, Zamawiający będzie naliczał karę/kary umowne
w wysokości 0,25% całkowitej wartości brutto umowy, określonej w § 4 ust. 1,
za każdy rozpoczęty dzień oczekiwania na dostarczenie, do każdego z osobna
miejsc poszczególnych dostaw, o których mowa w § 3 ust. 2, przedmiotu umowy
spełniającego parametry określone w Załączniku nr 3 do niniejszej umowy.
2. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę któregokolwiek z terminów
określonych w Załączniku nr 4 do niniejszej umowy dla poszczególnych dostaw
objętych przedmiotem umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę/kary
umowne w wysokości 0,25% całkowitej wartości brutto umowy, określonej
w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
3. W przypadku, gdy łączna suma kar umownych określonych w ust. 1 i ust. 2 liczona
w całym okresie realizacji umowy przekroczy 10% całkowitej wartości brutto umowy,
określonej w § 4 ust. 1, Zamawiający w każdej chwili może odstąpić od umowy,
a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% całkowitej
wartości brutto umowy, określonej w § 4 ust. 1.
4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub odstąpienia
od umowy

przez

Wykonawcę

lub

Zamawiającego

z

przyczyn,

za

które

odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 10% całkowitej wartości brutto umowy określonej w § 4 ust.1.
5. Zamawiający

może

dochodzić

na

zasadach

ogólnych

odszkodowania

przewyższającego wysokość kar umownych.
6. Zamawiający może dokonać potrącenia naliczonych i należnych kar umownych,
o których mowa w § 5 z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy bez potrzeby
uzyskania zgody Wykonawcy.

§6
Zobowiązanie do zachowania poufności
1. Strony zobowiązują się do utrzymania poufności, co do zawarcia i treści niniejszej
umowy, jak również, co do wszelkich innych informacji uzyskanych w trakcie
jej realizacji.
2. Powyższe zobowiązanie nie dotyczy informacji, które zostały podane do publicznej
wiadomości w sposób niestanowiący naruszenia niniejszej umowy lub są znane
Stronie z innych źródeł.
3. Zobowiązanie do zachowania poufności określone w ust.1 nie narusza obowiązku
którejkolwiek ze stron do dostarczania informacji uprawnionym do tego organom
na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jak również nie narusza uprawnień
Stron do podawania do publicznej wiadomości ogólnych informacji o ich działalności.
4. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących postanowień
Wytycznych Bezpieczeństwa Informacji dla Kontrahentów – stanowiących
Załącznik nr 7 do niniejszej umowy
5. Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę Wytycznych, o których mowa w ust. 4, skutkuje
natychmiastowym rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego i stanowi podstawę
żądania pokrycia powstałej szkody na zasadach ogólnych.
6. W przypadku zmian wytycznych bezpieczeństwa informacji dla kontrahentów,
Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia
Wykonawcy o nowych wytyczonych i przekazaniu aktualnej wersji.
7. Wszelkie informacje uzyskane podczas realizacji umowy będą wykorzystywane
wyłącznie do celów związanych z umową, z zachowaniem zasad wynikających
z ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 922).

§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności. Zmiany mogą być w szczególności związane z:
1.1.

zmianą danych adresowych obu stron umowy,

1.2.

zmianą zapisów Wytycznych Bezpieczeństwa Informacji dla Kontrahentów,

1.3.

terminami realizacji dostaw lub ich miejscami przeznaczenia w przypadku zmian
terminów lub miejsc odbycia imprez, na które przeznaczone są jako nagrody
urządzenia elektroniczne, objęte daną dostawą, z zastrzeżeniem że dostawy
odbędą się wyłącznie w ramach jednostek ARR, tj. Centrala i Oddziały Terenowe,
wymienionych w Załączniku nr 4 do niniejszej Umowy,

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, której nie było można przewidzieć w chwili zawarcia
umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. Wykonawca może w takim wypadku żądać wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
4. Wszystkie ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej
umowy

będą

podlegać

rozstrzygnięciu

przez

sąd

właściwy

dla

siedziby

Zamawiającego.
5. Załączniki, od 1 do 7, wskazane w niniejszej umowie, stanowią jej integralną część.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym
dla każdej ze stron.
7. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 4 – Harmonogram dostaw
Załącznik nr 5 – Protokół częściowy
Załącznik nr 6 – Protokół końcowy
Załącznik nr 7 – Wytyczne bezpieczeństwa informacji dla kontrahentów i osób zewnętrznych

