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Umowa nr …… 

zawarta w dniu ................... roku w ……………. 

pomiędzy:  

Agencją Mienia Wojskowego z siedzibą w Warszawie (00-911) przy ul. Nowowiejskiej 26A, 

NIP: 5261038122, REGON: 011263946, reprezentowaną przez:……… 

…………………………………....... 

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a  

………………z siedzibą…………… KRS: ……, NIP: ………, REGON: 

……reprezentowaną przez:…………. 

………………………………………………………………………………………... 

zwaną dalej „Wykonawcą”, 

 

zwanymi również wspólnie „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”. 

 

Działając w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych udzielono zamówienia publicznego bez stosowania przepisów ww. ustawy, gdyż 

jego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równoważności kwoty 30 000 euro  

i zawarto umowę o następującej treści: 

 

§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest kompleksowa usługa organizacji stoiska wystawienniczo-

promocyjnego na targi MSPO Kielce 2019 w dniach 03 - 06.09.2011 r.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować umowę z należytą starannością, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności odpowiada za jakość 

i terminowość wykonania usługi. 

4. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców oraz osób,  

za pomocą których wykonuje usługi, jak za własne działania i zaniechania. 

5. Wszelkie materiały przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w związku 

z wykonywaniem umowy, a także powstałe w wyniku jej wykonania – pisemne, 

graficzne, zapisane w formie elektronicznej lub w innej formie – są poufne i nie mogą 

być bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego udostępnione jakiejkolwiek osobie 

trzeciej, ani ujawnione w inny sposób.  

6. Użyte do realizacji przedmiotu umowy elementy zabudowy i wyposażenia  

po zakończeniu targów pozostają własnością Wykonawcy za wyjątkiem elementów 

wyposażenia uzgodnionych z Wykonawcą oraz elementów stoiska, wyposażenia, 

materiałów promocyjnych i innych rzeczy stanowiących własność Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie materiały otrzymane od 

Zamawiającego w związku z wykonywaniem usługi.  

 

§ 2. 

1. Wykonawca odpowiada za zachowanie poufności przez wszystkie osoby i podmioty, 

którymi posługuje się przy wykonywaniu umowy.  
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2. Wykonawca jest zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy i poufności, jeżeli 

informacje, co do których taki obowiązek istniał:  

1) w dniu ich ujawnienia były powszechnie znane bez zawinionego przyczynienia się 

Wykonawcy do ich ujawnienia;  

2) muszą być ujawnione zgodnie z przepisami prawa lub postanowieniami sądów  

lub upoważnionych organów państwowych;  

3) muszą być ujawnione w celu wykonania umowy, a Wykonawca uzyskał zgodę 

Zamawiającego na ich ujawnienie.  

 

§ 3. 

1. Terminy wykonania umowy:  

1) przekazanie stoiska Zamawiającemu do odbioru: do 02.09.2019 r., do godz. 2200 

2) zwrot elementów stoiska, wyposażenia, materiałów promocyjnych i innych rzeczy 

stanowiących własność Zamawiającego: do 10.10.2019 r.  

2. Potwierdzeniem należytego wykonania montażu stoiska będzie podpisanie  

w dniu przekazania stoiska przez uprawnionych przedstawicieli Stron protokołu 

zdawczo-odbiorczego sporządzonego najpóźniej w dniu przekazania stoiska. Wszelkie 

usterki/niezgodności zgłoszone przez Zamawiającego zostaną wpisane  

do ww. protokołu i mogą stanowić podstawę do naliczenia kar umownych, o których 

mowa w § 8. 

3. W terminie do 5 dni od terminu wskazanego w ust. 1 pkt 2 zostanie sporządzony protokół 

końcowy, podpisany przez uprawnionych przedstawicieli Stron. Zastrzeżenia 

Zamawiającego co do realizacji umowy powstałe po sporządzeniu protokołu zdawczo- 

odbiorczego, określonego w ust. 2, zostaną wpisane do protokołu końcowego i będą 

podstawą do naliczenia kar umownych, o których mowa w § 8.  

 

§ 4. 

1. Zamawiający oświadcza, iż dopełnił wszelkich czynności formalnych i finansowych  

w stosunku do organizatora targów, które umożliwiają Wykonawcy przystąpienie  

do realizacji umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do informowania przedstawicieli Zamawiającego  

o wszelkich przeszkodach niezależnych od Wykonawcy, a uniemożliwiających  

lub utrudniających wykonanie umowy, nie później niż w dniu zaistnienia takiej przyczyny 

oraz dokonywania wszelkich uzgodnień związanych z nimi w związku z realizacją 

umowy. 

§ 5. 

1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do przedmiotu 

umowy na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  

o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także do: fotografowania, nagrywania 

materiałów video, publikowania zdjęć oraz materiałów video z wykorzystaniem wizerunku 

stoiska we wszelkich dostępnych formatach, w tym na: stronie internetowej 

Zamawiającego, w prasie, w folderach, w katalogach promocyjnych i na płytach CD. 

2. W przypadku podniesienia przez osoby trzecie roszczeń przeciwko Zamawiającemu  

z tytułu naruszenia praw autorskich, Wykonawca zobowiązuje się ponieść wszelkie 

należności z tego tytułu. 
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§ 6. 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu 

umowy wynosi ………………….. netto, (słownie: ………………. netto),  

co stanowi cenę brutto ………………….. (słownie: ………………. brutto).  

2. Cena brutto, o której mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu 

zamówienia, w tym wszelkie podatki, opłaty i inne elementy cenotwórcze, jak również 

wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych, o którym mowa  

w § 5 ust. 1.  

§ 7. 

1. Warunkiem zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy jest otrzymanie przez 

Zamawiającego oryginału faktury/rachunku oraz podpisanie bez zastrzeżeń protokołu 

końcowego, o którym mowa w § 3 ust. 3. 

2. Faktura/rachunek musi być wystawiona na Zamawiającego, a ponadto musi określać 

numer i przedmiot umowy. 

3. Błędne wystawienie faktury/rachunku spowoduje wstrzymanie zapłaty do czasu jej  

skorygowania. W takim przypadku termin płatności liczy się od dnia dostarczenia  

do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. 

4. Płatność będzie dokonana w PLN przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany na fakturze/rachunku w terminie do 30 dni od daty przekazania Zamawiającemu  

prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. 

5. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego.  

§ 8. 

1.   W przypadku naruszenia postanowień, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lub braku 

możliwości użytkowania stoiska z chwilą rozpoczęcia targów, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % kwoty brutto określonej w § 6 ust. 1. 

2.   Jeżeli Wykonawca nie usunął w terminie wskazanym przez organizatora targów 

zabudowy stoiska,  usterek lub niezgodności z wymaganiami określonymi 

w załącznikach do umowy, które zostały zgłoszone przez Zamawiającego i zawarte 

w protokole, o którym mowa w § 3 ust. 2 lub usterki i niezgodności będą uniemożliwiać 

użytkowanie stoiska w trakcie trwania targów, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 10 % kwoty brutto określonej w § 6 ust. 1. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy (ustawowe albo umowne), bądź rozwiązania umowy 

ze skutkiem natychmiastowym przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną  

w wysokości 30% kwoty brutto określonej w § 6 ust. 1. 

4. W razie pojawienia jakiejkolwiek usterki w trakcie użytkowania stoiska, która wpływać 

będą na jego wygląd lub funkcjonalność (np. brak oświetlenia, niewyświetlanie się 

prezentacji, użycie niezgodnych z opisem przedmiotu umowy materiałów do wykonania 

stoiska) Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 2 %  kwoty brutto 

określonej w § 6 ust. 1. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy  

z obowiązku niezwłocznego usunięcia usterki. 

5. Za naruszenie przez Wykonawcę obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w § 

1 ust. 5 Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 

10% kwoty brutto określonej w § 6 ust. 1. 
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6.  Maksymalny limit kar umownych jakie Zamawiający może naliczyć Wykonawcy wynosi 

30 % kwoty brutto określonej w § 6 ust. 1. 

7. W przypadkach, o których mowa w ust. 1-3, Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszt 

uczestnictwa w targach odpowiadający łącznym udokumentowanym wydatkom 

poniesionym przez Zamawiającego w związku z tym uczestnictwem (m.in. koszt 

wynajmu powierzchni wystawienniczej, biletów lotniczych lub dojazdu, hoteli  

dla przedstawicieli Zamawiającego, materiałów promocyjnych). 

8.   W przypadku, gdy organizator targów nałoży kary na Zamawiającego w związku 

z naruszeniem wytycznych organizatora w sprawie zabudowy stoiska, o których mowa 

w opisie przedmiotu umowy, Wykonawca pokryje wszelkie koszty z nimi związane.  

9. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego 

z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający może niezależnie 

od kar umownych dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.  

10. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia kary umownej z wynagrodzenia 

Wykonawcy, a w przypadku braku takiej możliwości Wykonawca zapłaci karę umowną 

w terminie do 14 dni od daty otrzymania od Zamawiającego żądania jej zapłaty, 

przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego w żądaniu zapłaty.  

11. Zapłatę uznaje się za dokonaną w dniu uznania, odpowiednią kwotą, wskazanego 

rachunku bankowego Zamawiającego. 

12. W przypadku opóźnienia w zapłacie kwoty wynikającej z kary umownej, Zamawiający 

jest uprawniony do żądania zapłaty przez Wykonawcę odsetek ustawowych  

a opóźnienia, stosownie do obowiązujących przepisów, za każdy dzień opóźnienia. 

13. Strony nie będą ponosić odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane siłą wyższą.  

W przypadku wystąpienia opóźnienia z powodu wystąpienia siły wyższej, Strona 

dotknięta jej wystąpieniem niezwłocznie poinformuje pisemnie drugą Stronę. Strony 

przeprowadzą uzgodnienia w celu ustalenia dalszego trybu postępowania. 

14. Termin „siła wyższa” oznacza akty terroru, wojny wypowiedziane i nie wypowiedziane, 

blokady, powstania, zamieszki, epidemie, osunięcia gruntu, trzęsienia ziemi, powodzie, 

wybuchy i inne podobne nieprzewidywalne zdarzenia poza kontrolą którejkolwiek  

ze Stron i którym żadna ze Stron nie mogła zapobiec.  

15. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania umowy. 

 

§ 9 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy (w całości bądź części) albo 

rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, w następujących okolicznościach: 

1) Wykonawca przerwał realizację usługi; 

2) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania usługi  

lub nie kontynuuje jej, pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego złożonego 

na piśmie; 

3) w sytuacji, o której mowa w § 8 ust. 1 w przypadku przekroczenia terminu o którym 

mowa w  § 3 ust 1; 

4) Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego, określającego 

termin usunięcia stwierdzonych naruszeń nie wykonuje umowy zgodnie 

z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje lub narusza zobowiązania 
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umowne. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie może być dłuższy 

niż 3 dni kalendarzowe; 

5) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie majątku 

Wykonawcy lub znacznej jego części o czym Wykonawca zobowiązuje się 

powiadomić Zamawiającego niezwłocznie, jednak nie później niż następnego dnia 

po powzięciu informacji o zaistnieniu tych okoliczności; 

6) Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej działalności gospodarczej, z wyjątkiem 

likwidacji przeprowadzanej w celu przekształcenia lub restrukturyzacji; 

7) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;  

2. Zamawiający może wykonać prawo odstąpienia od umowy w terminie do 90 dni  

od dnia wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1.  

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, o którym mowa w art. 145 ust. 1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych. 

4. Odstąpienie od umowy albo rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym wymaga 

formy pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§ 10. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego telefonicznego i pisemnego 

poinformowania Zamawiającego o stanie realizacji przedmiotu umowy w przypadku 

spodziewanego opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy lub wystąpienia innych 

problemów związanych z terminowym wykonaniem umowy, w szczególności,  

gdy pojawi się zagrożenie jej wykonania. 

2. Osobami do kontaktu w zakresie realizacji niniejszej umowy w tym do podpisania 

protokołów zdawczo – odbiorczych, o których mowa w § 3, ust. 3 i 4 są: 

1) ze strony Zamawiającego:………..……………… ………………………, 

e-mail:…………………………………telefon ……………………………………  

2) ze strony Wykonawcy: ……………………………………………… 

e-mail:…………………………………telefon…………………………………...…  

3. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności należnych  

mu od Zamawiającego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody, pod rygorem nieważności. 

4. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w umowie w formie pisemnej                      

pod rygorem nieważności. 

5. Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

6. Załączniki stanowiące integralną część umowy: 

1) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia/umowy  

2) Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy   

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron.  

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                          WYKONAWCA      


