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
1. Na mocy niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić na potrzeby Zamawiającego
w dniu 12 grudnia 2016 r. usługę cateringową dla 100 osób, w ramach organizowanej przez
Zamawiającego konferencji.
2. Wykonawca oświadcza, iż:
a)

posiada wymagane prawem uprawnienia do świadczenia usługi określonej w ust. 1 niniejszej
Umowy,

b)

gwarantuje, że produkty żywnościowe będą świeże i odpowiedniej jakości,

1

c)

osoby, które w imieniu Wykonawcy będą brały udział w realizacji Umowy, posiadają
należyte przygotowanie, kwalifikacje i doświadczenie oraz wymagane prawem badania.

§3
USŁUGA CATERINGOWA
1.

W dniu 12 grudnia 2016 r. Wykonawca zapewni Zamawiającemu usługę cateringową dla
100 osób obejmującą:
a)

ciągły serwis kawowy,

b)

lunch w formie otwartego bufetu,

2.

Usługa cateringowa będzie realizowana zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym
Załącznik nr 1 do Umowy.

3.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby uczestników konferencji najpóźniej do
dnia 8 grudnia 2016 r., do godziny 16:00. W przypadku zmniejszenia liczby osób Zamawiający
nie ponosi kosztów wyżywienia osób, o które zmniejszona została liczba uczestników
konferencji.

4.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania modyfikacji, nie mających wpływu na
całkowitą maksymalną wartość Umowy, w zakresie menu – oferowanego przez Wykonawcę –
najpóźniej do dnia 8 grudnia 2016 r., do godz. 16:00.

§4
WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Całkowita maksymalna wartość Umowy wynosi ……………… PLN netto (słownie: ……..…. złotych
…../100) powiększona o należny podatek VAT, co stanowi łącznie kwotę brutto ………… PLN
(słownie: ……………….. złotych ……./100).
2. W przypadku zmniejszenia liczby uczestników konferencji, zgodnie z §3 ust. 3 Umowy,
Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wykonanie Umowy do pełnej wysokości, określonej
w ust. 1.
3. Wartość usługi określa formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy. Wartość usługi
nie może być wyższa od wartości Umowy określonej w ust. 1.
4. Podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury dla Zamawiającego za usługę określoną
w Umowie będzie stanowić podpisany przez Strony Umowy Protokół odbioru usługi, który będzie
zawierał ostateczną wartość zamówienia brutto. Wzór Protokołu odbioru stanowi Załącznik nr 3
do niniejszej Umowy.
5. Strony niniejszym upoważniają do odbioru przedmiotu zamówienia oraz podpisania Protokołu
odbioru usług, o którym mowa w ust. 4:
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Ze strony Zamawiającego - Panią Monikę Świeżawską, Kierownika Działu Współpracy
Zagranicznej w Biurze Wspierania Eksportu,
Ze strony Wykonawcy - ………………………………………………………………………………………………..
6. Należność za usługę świadczoną w ramach niniejszej Umowy, zgodnie z załączoną kalkulacją
Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w terminie 30 dni od daty otrzymania od Wykonawcy
prawidłowo wystawionej faktury, z zastrzeżeniem ust. 4.
7. Płatność będzie wykonana przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
podany na fakturze VAT.
8. Faktura VAT zostanie wystawiana na:

Agencja Rynku Rolnego, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa, NIP: 525-000-78-79.

9. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
10. Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z wykonaniem przez Wykonawcę
czynności, o których mowa w §2 Umowy.

§5
KARY UMOWNE
1. W przypadku nienależytego zrealizowania Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do
nałożenia na Wykonawcę kary/kar umownej w wysokości 15% wartości brutto
w odniesieniu do nienależycie wykonanych elementów składających się na usługę cateringową,
określoną w Załączniku nr 2 do Umowy oraz zgodnie z kalkulacją kosztów przedstawioną
w Załączniku nr 2 do Umowy, z zastrzeżeniem §4 ust. 4 Umowy.

2. Karę nałożoną przez Zamawiającego, o której mowa w ust. 1 stosuje się w przypadku istotnych
zastrzeżeń co do właściwej realizacji usługi objętej Umową, wskazanych w Protokole odbioru
usługi stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy.

3. W przypadku opóźnienia w wykonaniu usługi cateringowej (ciągłego serwisu kawowego i lunchu)
przez Wykonawcę, zapłaci on karę umowną w wysokości 3% wartości Umowy określonej
w §4 ust. 1 Umowy, za każde 5 minut opóźnienia.

4. W przypadku niewykonania Umowy lub odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn
niezależnych od Zamawiającego, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 100%
wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 1.
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5. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych
w ust. 1, 3 i 4 kar umownych.
6. Zamawiający może dokonać potrąceń naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
przysługującego Wykonawcy bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy.

§6
BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI
1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania Zasad ustalonych w „Wytycznych bezpieczeństwa
informacji dla kontrahentów”, które stanowią Załącznik nr 4 do niniejszej 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 mu
aktualnej wersji.
3. Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę „Wytycznych bezpieczeństwa informacji dla kontrahentów”
skutkuje natychmiastowym rozwiązaniem Umowy przez Zamawiającego i stanowi podstawę
żądania pokrycia powstałej szkody na zasadach ogólnych.
4. Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji przedmiotowej
Umowy. Zamawiający zobowiązuje się, że wszelkie dane osobowe uzyskane podczas realizacji
Umowy będą przetwarzane w taki sposób i w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do jej
realizacji z zachowaniem zasad wynikających z ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przedstawiciele Stron podpisując Umowę zapewniają, że brak jest jakichkolwiek przeszkód
formalno-prawnych dla jej zawarcia oraz że są oni uprawnieni do reprezentacji Stron i prawo to
nie wygasło, ani nie jest w żaden sposób ograniczone.
2. 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 15% wynagrodzenia brutto określonego zgodnie
z §4 ust 1.
3. Wszelkie zmiany i/lub uzupełniania niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności formy
pisemnej.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
5. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania Umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
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6. Załączniki do Umowy od nr 1 do nr 4 stanowią integralną część Umowy.
7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 – Protokół odbioru
Załącznik nr 4 – Wytyczne bezpieczeństwa informacji dla kontrahentów
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