Część II SIWZ

Istotne postanowienia umowy
Umowa dotyczy organizacji pikniku integracyjnego z okazji 30-lecia NFOŚiGW. Umowę zawarto
w rezultacie postępowania przeprowadzonego na podstawie przepisów dotyczących zamówień na
usługi społeczne i inne szczególne usługi – art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z poźn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp.
Strony postanawiają:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania organizację i obsługę logistyczną
pikniku integracyjnego z okazji 30-lecia NFOŚiGW (zwanego dalej: piknikiem lub spotkaniem),
zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2, do niniejszej Umowy, zwanego dalej
przedmiotem umowy.
2. Przez organizację i obsługę logistyczną pikniku rozumie się wykonanie całości prac oraz czynności
o charakterze prawnym, twórczym, organizacyjnym i technicznym, związanych z przygotowaniem
i przeprowadzeniem spotkania.
3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wystarczającymi środkami finansowymi, umiejętnościami
technicznymi i doświadczeniem, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz
maszynami i wyposażeniem niezbędnym do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, o którym
mowa w § 1, ust.1
§2
1. Piknik odbędzie się w dniu 13 września 2019 roku, czas trwania spotkania do 9 godzin,
początek godz. 15:00.
2. Przewidywana liczba uczestników: 400-500 osób.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia pikniku w najwyższym standardzie,
wymaganym dla tego typu przedsięwzięć, z uwzględnieniem potrzeb oraz oczekiwań
Zamawiającego. Wykonawca zapewnia, że program będzie zgodny z założeniami technicznoorganizacyjnymi, przyjętymi przez Strony niniejszą Umową.
4. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego
dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony (OC) w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej, związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż 135 000,00 zł
(słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy złotych) przez okres co najmniej od 07.09.2019 r. do
13.09.2019 r. Stosowny dokument Wykonawca przedstawi w terminie do 06.09.2019 r.
5. Wykonawca zapewni ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) każdego
z uczestników spotkania na kwotę 5 000 zł. Stosowny dokument potwierdzający dokonanie
ubezpieczenia osób przedstawiony zostanie do dnia 10.09.2019 r.
6. Jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku ubezpieczenia lub nie przedstawi w terminie polis
ubezpieczeniowych lub innych dokumentów potwierdzających dokonania ubezpieczenia, o
których mowa w ust. 4 i ust. 5 powyżej, Zamawiający ma prawo zawrzeć odpowiednie umowy
ubezpieczenia, a poniesione z tego tytułu koszty potrącić z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.
7. Wykonawca ma prawo zawierania umów z osobami trzecimi w celu realizacji niniejszej
Umowy.
8. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich, z którymi zawarł Umowy
opisane w ust. 6, jak za własne.
9. Strony zobowiązują się współdziałać przy realizacji Umowy.
10. Wszelkie istotne postanowienia z zakresu realizacji Umowy, które zostaną przyjęte przez
Strony do wykonania będą potwierdzone na piśmie.
11. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i przeprowadzenia pikniku zgodnie
obowiązującymi przepisami bhp, ppoż. i ochrony środowiska.
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§3
Wartość przedmiotu Umowy wynosi maksymalnie ……… zł brutto (słownie: ………………..
złotych).
Strony ustalają, że kwota wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie naliczona na
podstawie liczby osób wykazanych na liście przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego
nie później niż na 7 dni przed datą rozpoczęcia pikniku (dopuszczalne są zmiany nazwisk po
tym terminie) oraz ceny za osobę, wynoszącej ……………….zł brutto (słownie: ………………..
złotych).
Wartości wymienione w ust. 1 i ust. 2 zawierają wszystkie koszty związane z usługą, będącą
przedmiotem Umowy, a w szczególności koszty materiałów i składników spożywczych, pracy
oraz koszty wszelkich ryzyk i ubezpieczenia, podatek VAT, oraz wszelkie inne koszty
Wykonawcy, jakie poniesie w związku z realizacją umowy.
Strony ustalają, że Zamawiający zapłaci wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 w ciągu 21
dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, w tym ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej przesłanej za pośrednictwem platformy, o której mowa w ustawie
z 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Zapłata
zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze: …………………..
W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, osoba upoważniona do reprezentacji
Wykonawcy podpisze i przekaże Zamawiającemu informację dotyczącą zmiany wraz ze
wskazaniem nowego numeru rachunku. (Zmiana numeru rachunku nie stanowi istotnej
zmiany umowy i może być dokonywana w formie jednostronnego powiadomienia).
Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Dostarczenie nieprawidłowo wystawionej faktury spowoduje ponowne naliczenie
21-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

§4
1. Nadzór nad wykonaniem Umowy pełnić będzie:
a) od strony Zamawiającego ……………………, tel. …………………., e-mail:………
b) od strony Wykonawcy ………………………., tel. …………………, e-mail:………
2. Zmiana osoby wymienionej w ust. 1 lit.a) nastąpi poprzez pisemne powiadomienie drugiej
Strony i nie stanowi zmiany treści Umowy w rozumieniu § 12 ust.1. Natomiast zmiana osoby
wymienionej w ust. 1 lit.b) możliwa jest za zgodą Zamawiającego.
§5
1. Każda ze Stron zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
(w tym informacji o charakterze handlowym i organizacyjnym) dotyczących drugiej Strony
oraz jej kontrahentów, uzyskanych w związku z przygotowaniem i organizacją pikniku
integracyjnego.
2. Obowiązek zachowania tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1 nie dotyczy sytuacji,
gdy obowiązek ich udostępnienia osobom trzecim wynika z obowiązujących przepisów prawa
(a osoby te żądają ich przekazania), a Strona niezwłocznie powiadomiła na piśmie drugą
Stronę o otrzymaniu takiego żądania lub też informacje te są powszechnie znane.
3. W przypadku naruszenia obowiązków przewidzianych w ust. 1 (z zastrzeżeniem zapisów ust.
2), Strona, która dokonała naruszenie ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody, jakie
powstały z tego tytułu dla drugiej Strony i/lub jej kontrahentów.
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§6
Wykonawca zapewnia, że realizacja niniejszej Umowy nie narusza praw autorskich oraz praw
pokrewnych osób trzecich i Zamawiający nie będzie z tego tytułu narażony na jakiekolwiek
zarzuty lub roszczenia. Wykonawca oświadcza, iż przysługują mu prawa autorskie majątkowe
do realizacji Umowy wraz z prawem do wizerunku i prawami pokrewnymi oraz zależnymi.

§7
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy 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 powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, powiadamiając Wykonawcę na piśmie.
2. W sytuacji rozwiązania Umowy z przyczyn opisanych w ust. 1 Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy.
3. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 30 dni przed ustalonym terminem
pikniku w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących, że realizacja umowy nie będzie
uzasadniona, w szczególności nie będzie zgodna z interesem Zamawiającego. Jednocześnie
zobowiązuje się do zapłacenia Wykonawcy poniesionych do tego dnia, udokumentowanych
wydatków na organizację pikniku.
§8
1. W przypadku nieprawidłowości w wykonaniu przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust.1,
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może zażądać od Wykonawcy
zapłaty kar umownych w sytuacjach wskazanych poniżej:
a. za brak stanowiska lub atrakcji w trakcie pikniku integracyjnego wskazanych
w scenariuszu, który stanowi załącznik do niniejszej umowy – w wysokości po 2%
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 2, za każde
brakujące stanowisko lub atrakcję;
b. za niesprawność stanowiska powyżej 30 min. – w wysokości 1% wynagrodzenia
należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 2, za każde rozpoczęte 30 minut
niesprawności stanowiska począwszy od 31 minuty;
c. za brak pozycji menu – w wysokości 2% brutto wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
o którym mowa w § 3 ust. 2, za każdą brakującą pozycję;
d. za opóźnienie w wydawaniu posiłków powyżej 30 min. od ustalonego terminu – w
wysokości 1% wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 2, za
każde rozpoczęte 30 minut opóźnienia począwszy od 31 minuty;
e. w przypadku niedotrzymania terminu lub jakiegokolwiek innego obowiązku
związanego z realizacją pikniku, o którym mowa w OPZ – w wysokości 1%
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 2,
f. w przypadku niedotrzymania terminu realizacji pikniku w dniu 13 września 2019 r., z
przyczyn za które odpowiada Wykonawca, Zamawiający może odstąpić od Umowy i
zażądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 30% wartości
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 2.
2. Kary umowne mogą być naliczanie niezależnie od siebie i kumulować się.
3. Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa do odszkodowania za poniesiona szkodę na
zasadach ogólnych.
4. Zamawiający może potrącić kary umowne, o których mowa powyżej, z wynagrodzenia
należnego Wykonawcy bez konieczności uprzedniego składania oświadczenia o naliczeniu kary
umownej i wzywaniu do jej zapłaty i tak pomniejszone wynagrodzenie wypłacić wykonawcy.
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§9
1. Wykonawca oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U. UE L 119s. 1)(dalej RODO) w
odniesieniu do danych osobowych Pracowników oraz osób zgłoszonych przez Pracowników
jako osoby uprawnione do korzystania z usług świadczonych w ramach Umowy, na podstawie
pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, złożonej Wykonawcy przez osoby,
których dane dotyczą.
2. Wykonawca, działając na podstawie art. 28 ust. 1 RODO, powierza Zamawiającemu
przetwarzanie danych osobowych w celu wykonywania Umowy. Powierzenie przetwarzania
danych osobowych nastąpi w odrębnej umowie powierzenia przetwarzania danych
osobowych.
3. Celem powierzenia przetwarzania danych osobowych jest realizowanie przez Wykonawcę i
Zmawiającego zadań wynikających z Umowy.
4. Wykonawca oraz Zamawiający są zobowiązani do zapewnienia ochrony danych osobowych
wymaganej przez obowiązujące przepisy prawa.
5. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę przepisów ustawy o ochronie danych osobowych
i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Zamawiający może wypowiedzieć
Umowę ze skutkiem natychmiastowym.
§ 10
Strony ustalają, że wszelkie spory rozstrzygane będą w pierwszej kolejności w drodze negocjacji,
a jeśli porozumienie nie zostanie zawarte - przez sąd powszechny właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12
Zmiana postanowień Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Zamawiający
……………………….

Wykonawca
………………………

Załączniki:
 Załącznik nr 1 – kopia Oferty
 Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia
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