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 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
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obsługa seminarium pn. „Program Operacyjny Pomoc
Żywnościowa

2014-2020”

(dalej

„seminarium”)

dla

60

uczestników

w miejscowości: …………… (województwo …………….)* (*należy wskazać miasto /
województwo zgodnie z ofertą Wykonawcy) , polegająca na wykonaniu usługi rekrutacji
i rejestracji 60 uczestników seminarium oraz usługi cateringowej dla 60 uczestników
seminarium, zgodnie z zakresem i warunkami określonymi w Szczegółowym Opisie
Przedmiotu Zamówienia, który stanowi Załącznik nr 1 do umowy oraz Ofertą Wykonawcy,
która stanowi Załącznik nr 2 do umowy (dalej „Przedmiot Umowy”).
2. Przedmiot Umowy realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
2014-2020,

współfinasowanego

z

Europejskiego

Funduszu

Pomocy

Najbardziej

Potrzebującym.
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§3
Warunki realizacji umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z należytą starannością, posiadaną
wiedzą i doświadczeniem praktycznym z uwzględnieniem przepisów prawa, standardów i reguł,
obowiązujących przy wykonywaniu tego typu usług.
2. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na udział mediów publicznych oraz prasy
w wydarzeniach związanych z seminarium na zasadach umożliwiających przekazanie informacji
o wydarzeniu (wydarzenie publiczne), zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 29
grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2016 r., poz. 639, ze zm.) i ustawy z dnia 26
stycznia 1984 r. prawo prasowe (Dz. U. z 1984 r. Nr 5, poz. 24, ze zm.) oraz Wykonawca
zapewnia, że uzyskał zgodę osób wykonujących Przedmiot Umowy na powyższe, a także na
wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich wizerunku, imienia i nazwiska – w zakresie statutowej
działalności Zamawiającego.
3. Wykonawca oświadcza, że 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).
4. Zamawiający zobowiązuje się do udzielenia Wykonawcy wszelkich informacji i wytycznych
niezbędnych do należytego wykonania Przedmiotu Umowy.
5. Zamawiający przekaże drogą elektroniczną (e-mail) Wykonawcy adres i termin, w jakim została
zarezerwowana sala dla seminarium, do 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, jednak nie
później niż 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem realizacji seminarium. Jeżeli realizacja
Przedmiotu Umowy będzie wymagała skrócenia ww. terminu, Strony ustalą nowy termin
przekazania ww. informacji.
6. Wykonawca może powierzyć wykonanie części Przedmiotu Umowy osobom trzecim, za uprzednią
zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
7. Wykonanie Przedmiotu Umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez
przedstawicieli Stron. Wzór protokołu odbioru stanowi Załącznik nr 3 do umowy. Załącznikiem do
protokołu odbioru będzie sprawozdanie Wykonawcy, w którym przedstawione zostaną czynności
zrealizowane przez Wykonawcę w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności
czynności polegające na wykonaniu usługi rekrutacji i rejestracji uczestników seminarium, zgodnie
z zakresem i terminami wskazanymi w Załączniku nr 1 do umowy.
8. Upoważnioną

osobą

do

podpisania

protokołu

odbioru,

o

którym

mowa

w

ust.

7,

po stronie Zamawiającego jest - Dyrektor Oddziału Terenowego Zamawiającego, należącego do
województwa, na terenie którego zostało zorganizowane seminarium, po stronie Wykonawcy
jest -………………………………………………………...
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§4
Termin realizacji umowy
Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy w terminie od dnia zawarcia umowy
do dnia 31 marca 2017 r.
§5
Wartość przedmiotu zamówienia i warunki płatności
1.

Strony uzgadniają, że za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie całkowite w kwocie …….. zł brutto (słownie: …………), w tym:
a. wynagrodzenie za usługę rekrutacji i rejestracji 60 uczestników seminarium w kwocie ……….. zł
brutto (słownie: ……………………), stanowiące iloczyn liczby uczestników seminarium (60)
i wynagrodzenia jednostkowego za usługę rekrutacji i rejestracji 1 uczestnika seminarium w kwocie
……… zł brutto (słownie: ……………………………………),
b. wynagrodzenie za usługę cateringową dla 60 uczestników seminarium w kwocie ……….... zł
brutto (słownie: …………………….), stanowiące iloczyn liczby uczestników seminarium (60)
i wynagrodzenia jednostkowego za usługę cateringową dla 1 uczestnika seminarium w kwocie
…………….……. zł brutto (słownie: ……………………………………………)
- zgodnie z Ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 2 do umowy.

2.

W przypadku obecności mniejszej liczby uczestników seminarium niż 60 osób, ostateczna wysokość
wynagrodzenia za usługę cateringową ustalona zostanie, jako iloczyn liczby osób podpisanych
na liście obecności i cen jednostkowych wskazanych w Załączniku nr 2 do umowy.

3.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje również:
a. przeniesienie praw do bazy danych (regulowanych ustawą z dnia 27 lipca 2001 r.
o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402, ze zm.), jeżeli taka powstanie
w wyniku realizacji umowy,
b. przeniesienie własności egzemplarza i elektronicznych nośników informacji, na których została
utrwalona baza danych, jeżeli taka powstanie w wyniku realizacji umowy.

4.

Wynagrodzenie określone w ust. 1 pokrywa wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją
Przedmiotu Umowy, co oznacza, że Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego
żadne dodatkowe roszczenia z tego tytułu.

5.

W przypadku realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie węższym niż opisany w Załączniku nr 1
do umowy Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o zapłatę za wykonanie umowy w pełnej
kwocie, określonej w ust. 1. W takim przypadku kwota wynagrodzenia należnego Wykonawcy
zostanie uzgodniona przez Strony w oparciu o zrealizowane przez Wykonawcę działania, których
wartość została wyspecyfikowana w Załączniku nr 2 do umowy, bez uszczerbku dla
ewentualnego odszkodowania i kary, o których mowa w § 7 umowy.

6.

W przypadku rozwiązania umowy z powodów niezawinionych przez Wykonawcę, kwota
wynagrodzenia należna Wykonawcy jest ustalana w oparciu o rzeczywiste koszty zrealizowanych
działań zgodnie z umową przed jej rozwiązaniem, w tym o wydatki poniesione na prace
3

przygotowawcze podjęte w celu wykonania Przedmiotu Umowy, bez uszczerbku dla ewentualnego
odszkodowania i kary, o której mowa w § 7 umowy.
7.

Wykonawca zobowiązuje się wystawić fakturę w terminie 7 dni od podpisania przez Strony protokołu
odbioru. Podstawą wystawienia faktury jest:
a. przedłożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu sprawozdania, w którym przedstawione
zostaną czynności zrealizowane przez Wykonawcę w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,
w szczególności czynności polegające na wykonaniu usługi rekrutacji i rejestracji uczestników
seminarium, zgodnie z zakresem i terminami wskazanymi w Załączniku nr 1 do umowy,
b. dokonanie odbioru Przedmiotu Umowy i jego zaakceptowania przez Zamawiającego, poprzez
podpisanie przez Strony protokołu odbioru.

8.

Wynagrodzenie określone w ust. 1 płatne będzie na rachunek bankowy Wykonawcy podany
na fakturze, na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej faktury, zaakceptowanej przez
Zamawiającego, w terminie 30 dni od jej otrzymania przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 4,
ust. 5, ust. 6, ust. 7 i § 7 umowy.

9.

Od kwoty określonej w ust. 1 niezapłaconej w wymaganym terminie, Wykonawca nalicza odsetki
za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych.

10. 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.
§6
Sposób komunikacji między Stronami
1. W dniu podpisania umowy Strony umowy wyznaczą po 1 (jednej) osobie do kontaktów. Dane
kontaktowe zostaną wymienione pomiędzy Stronami drogą elektroniczną (e-mail).
2. Wykonawca powiadamia Zamawiającego niezwłocznie, na piśmie, z podaniem wszelkich
niezbędnych szczegółów, o wszelkich zdarzeniach, mogących zaszkodzić należytemu wykonaniu
niniejszej umowy w przewidzianym terminie.
§7
Kary umowne
1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany
jest do zapłaty kar umownych, o których mowa poniżej:
a. w przypadku opóźnienia w wykonaniu Przedmiotu Umowy względem opisu zawartego
w Załączniku nr 1 do umowy, tj. rozpoczęcia realizacji usługi cateringowej w postaci ciągłego,
nielimitowanego, uzupełnianego na bieżąco serwisu kawowo – herbacianego, powyżej
10 (dziesięć) minut, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający każdorazowo
naliczy karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 pkt b
umowy za każde pełne 10 (dziesięć) minut opóźnienia realizacji usługi cateringowej;
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b. w przypadku skrócenia wykonywania Przedmiotu Umowy względem opisu zawartego
w Załączniku

nr

1

do

umowy,

tj.

zakończenia

realizacji

usługi

cateringowej

w postaci ciągłego, nielimitowanego, uzupełnianego na bieżąco serwisu kawowo –
herbacianego, powyżej 10 (dziesięć) minut, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
Zamawiający każdorazowo naliczy karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto
określonego w § 5 ust. 1 pkt b umowy za każde pełne 10 (dziesięć) minut skrócenia realizacji
usługi cateringowej;
c. w przypadku wystąpienia niezgodności w wykonaniu Przedmiotu Umowy względem opisu
zawartego w Załączniku nr 1 do umowy, tj. braku uzupełnienia widocznych braków
któregokolwiek

z elementów spożywczych

usługi cateringowej, powyżej

10 minut,

Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5
ust. 1 pkt b umowy.
2. W przypadku niezapewnienia przez Wykonawcę obecności na seminarium wymaganych § 2
umowy 60 uczestników, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia
brutto określonego w § 5 ust. 1 pkt a umowy.
3.

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, w zakresie innym
niż wskazane w ust. 1 i 2 przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna
od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 5 ust. 1
umowy.

4. Przez nienależyte wykonanie Przedmiotu Umowy rozumie się jego wykonanie niezgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy, w tym Załącznikiem nr 1 do umowy (Szczegółowym
Opisem Przedmiotu Zamówienia) oraz Załącznikiem nr 2 do umowy (Ofertą Wykonawcy).
5. Wysokość naliczanych kar umownych podlega sumowaniu, z zastrzeżeniem ust. 6. W przypadku,
gdy suma naliczonych Wykonawcy kar umownych przekroczy wysokość kary umownej określonej
w ust. 3, Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne do wysokości kary umownej określonej
w ust. 3.
6. 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 20% wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 5 ust. 1
umowy. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy lub jej części z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych przyczynach.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działania i zaniechania osób,
z których pomocą wykonuje Przedmiot Umowy oraz osób trzecich, o których mowa w § 3 ust. 6
umowy.
8. Strony uzgadniają, że Zamawiający może dokonać potrąceń naliczonych i należnych mu kar
umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do
czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia.
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9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez uczestników
seminariów w trakcie korzystania z usługi cateringowej (np. stłuczone talerze, ubytki
w serwisach, uszkodzenie urządzeń).
10. Zamawiający zastrzega prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość
zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach
ogólnych uregulowanych w Kodeksie Cywilnym.
11. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zwolnić się z obowiązku wykonania Przedmiotu
Umowy przez zapłatę kary umownej.
12. 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. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.

§8
Siła wyższa
1. Strony nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań z umowy
będące 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 dokumentacji potwierdzającej
wystąpienie oraz wypływ na realizację Przedmiotu Umowy.
§9
Zobowiązanie do zachowania poufności
1. Strony zobowiązują się do utrzymania poufności wszelkich innych informacji uzyskanych w trakcie
realizacji umowy.
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 4 do umowy oraz
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do „Wytycznych dotyczących informowania i komunikacji w ramach POPŻ 2014-2020”, które
stanowią Załącznik nr 5 do 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 przekazania Wykonawcy ich 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).

§ 10
Spory pomiędzy Zamawiającym a osobami trzecimi
1.

W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z roszczeniami
wynikającymi z naruszenia jej praw, Wykonawca zobowiązany jest do ich zaspokojenia
i zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczeń z tego tytułu.

2.

W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających
z

powyższych

tytułów

przeciwko

Zamawiającemu,

Wykonawca

będzie

zobowiązany

do przystąpienia w procesie do Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu jego
zwolnienia z udziału w sprawie i pokrycia wszelkich roszczeń i kosztów.
§ 11
Postanowienia końcowe
1.

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.

Strony

umowy

zobowiązują

się

do

wzajemnego

informowania

o

zmianach

adresu

do korespondencji, wskazanego w komparycji umowy, pod rygorem uznania korespondencji za
odebraną.
3.

W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

4.

W przypadku jakichkolwiek sporów wynikających z umowy, Strony umowy zobowiązują się
rozstrzygać je w drodze porozumienia.

5.

Spory lub roszczenia wynikające z realizacji niniejszej umowy, które nie zostały rozstrzygnięte
w trybie opisanym w ust. 4, poddane zostaną do rozstrzygnięcia sądu powszechnego
właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

6.

Załączniki do umowy, wskazane w przedmiotowej umowie, stanowią jej integralną część, tj.:
a. Załącznik nr 1: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia POPŻ ;
b. Załącznik nr 2: Oferta Wykonawcy Formularz Ofertowy POPŻ;
c. Załącznik nr 3: Protokół odbioru;
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d. Załącznik nr 4: Wytyczne bezpieczeństwa informacji dla kontrahentów;
e. Załącznik nr 5: Wytyczne dotyczące informowania i komunikacji w ramach POPŻ 20142020.
7.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.

8.

Umowa wchodzi w życie w dniu jej zawarcia.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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