Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

Istotne postanowienia Umowy

Zważywszy, że:
1. Zamawiający zamierza zamówić wykonanie mobilnych trybun, dostosowanych do kształtu,
powierzchni i charakterystyki budynku, w ramach projektu „Rozwój i efektywne wykorzystanie
zasobów kultury (w tym sztuki cyrkowej) poprzez poprawę dostępności do zespołu budynków
Dużej Areny w Julinku na cele związane z kulturą” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V, Działania 5.3
„Dziedzictwo kulturowe” oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) (dalej zwane „Usługą”).
2. Zamawiający w ramach przeprowadzonej procedury postępowania o udzielenie zamówienia
zgodnie z zasadą konkurencyjności w trybie Zapytania ofertowego wyłonił ofertę Wykonawcy, w
przedmiocie wykonania mobilnych trybun wskazanych w pkt. 1 powyżej;

Strony postanawiają co następuje:
§1 Ogólne warunki umowy
1. Umowa jest realizowana w ramach projektu pn. „Rozwój i efektywne wykorzystanie zasobów
kultury (w tym sztuki cyrkowej) poprzez poprawę dostępności do zespołu budynków Dużej Areny
w Julinku na cele związane z kulturą” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
EFRR oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020), Priorytet V Gospodarka przyjazna
środowisku, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe (zwanego dalej „Projektem").
2. Umowa jest wynikiem przeprowadzonego postępowania w trybie zasady konkurencyjności,
określonej w dokumencie „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020” w wyniku dokonania przez Zamawiającego w dniu
………………. 2017 r. wyboru oferty Wykonawcy w trybie zasady konkurencyjności, ogłoszonego w
bazie konkurencyjności na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
§2 Przedmiot umowy
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami i
normami do dostarczenia i montażu przedmiotu niniejszego zamówienia jakim są trybuny o
charakterze mobilnym, umożliwiające ich intensywne montaże i demontaże, z 6 rzędowymi
siedziskami typu „ławka” zapewniającymi minimum 300 miejsc w Arenie Głównej w budynku
Dużej Areny znajdującej się we wsi Julinek, gm. Leszno na działce o nr ew. 3. Zakres Przedmiotu
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Umowy zawiera przygotowanie projektu wykonawczego wraz z obliczeniami przedstawiającymi
nacisk punktów podparcia trybun na podłoże oraz dokumentacji powykonawczej w trzech
egzemplarzach, w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej format „dwg”, w skład której
wchodzić będą:
a. Dokumentacja powykonawcza z naniesionymi w kol. czerwonym zmianami, powstałymi
w trakcie realizacji,
b. Aprobaty, certyfikaty, uzgodnienia oraz wszelkie inne dokumenty wymagane przepisami
ustawy - prawo budowlane i innymi przepisami szczególnymi mającymi zastosowanie do
wykonania Przedmiotu Umowy wraz ze stroną tytułową i ich spisem,
c. Instrukcja eksploatacji trybun.
2. Wykonawca sporządzi w ciągu 60 dni Projekt Wykonawczy i przedstawi go Zamawiającemu.
Zamawiający naniesie poprawki lub zaakceptuje Projekt Wykonawczy w ciągu 7dni od jego
otrzymania. W przypadku naniesienia przez Zamawiającego poprawek, Wykonawca dokona
korekty Projektu Wykonawczego w ciągu 7 dni. Wykonawca składa ponownie Projekt
Wykonawczy do Zamawiającego a ten akceptuje go w ciągu 7 dni.
3. Projekt Wykonawczy będzie sporządzony na podstawie Szczegółowego opisu Przedmiotu Umowy
stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy, rysunków z projektu budowlanego budynku tzw. Dużej
Areny, rzut poziomy i przekrój stanowiących Załącznik nr 3 do Umowy.
§3 Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się:
1) do przedstawienia przed dostawą i montażem dokumentów dopuszczających Przedmiot
Umowy do obrotu i powszechnego stosowania na podstawie obowiązujących przepisów,
w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1004 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290
ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r.
poz. 1570 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR
305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady
89/106/EWG; przedstawienie ww. dokumentów jest warunkiem dokonania odbioru
Przedmiotu Umowy;
2) przed realizacją zamówienia skontaktować z Zamawiającym i potwierdzić dokładny
termin dostarczenia Przedmiotu Umowy, jednak nie dłuższy niż określony w § 8 Umowy;
3) wykonania pierwszego montażu;
4) poniesienia kosztów: opakowania, transportu, ubezpieczenia na czas transportu oraz
rozładunku towaru z montażem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;
5) zapewnienia Zamawiającemu obsługi gwarancyjnej zgodnie ze złożoną ofertą.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia na własny koszt szkolenia personelu
Zamawiającego w zakresie montażu i demontażu trybun mobilnych będących Przedmiotem
Umowy, co zostanie potwierdzone w Części A - Szkolenie personelu załącznika nr 2 do Umowy protokół odbioru przedmiotu umowy. Szkolenie odbędzie się w terminie uzgodnionym z
Zamawiającym jednak nie później niż przed upływem terminu określonego w § 8 Umowy.
3. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy
zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w Umowie lub
wynikający z okoliczności lub przeznaczenia Przedmiotu Umowy.
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§4 Obowiązki Zamawiającego
1. Zamawiający zobowiązuje się do:
1) potwierdzenia realizacji zamówienia i zapłaty umówionego wynagrodzenia,
2) kontroli jakości wykonywanej dostawy i montażu Przedmiotu Umowy.
3. Potwierdzeniem zrealizowania przedmiotu umowy będzie protokół odbioru przedmiotu umowy
(zdawczo-odbiorczy), podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Stron stanowiących
Załącznik nr 2 do Umowy.
§5 Gwarancja jakości
1. Okres gwarancji na przedmiot umowy wymieniony w §2 ust. 1, wynosi ………… miesiące(ęcy) od
daty odbioru końcowego przedmiotu umowy .
2. Miejscem wykonywania usług gwarancyjnych jest miejsce wcześniejszego montażu Przedmiotu
Umowy, a jeżeli jest to technicznie niemożliwe podany punkt serwisowy, z którym Wykonawca
ma podpisaną umowę serwisową. Dostawa do miejsca wykonania napraw gwarancyjnych i zwrot
po wykonaniu naprawy w miejsce użytkowania Przedmiotu Umowy realizowana jest w całości
przez Wykonawcę (lub inne upoważnione przez Wykonawcę podmioty) i na jego koszt.
3. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z momentem odbioru Przedmiotu Umowy zgodnie z § 9
Umowy.
4. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w
urządzeniu w chwili dokonania odbioru Przedmiotu umowy przez Zamawiającego jak i wszelkie
wady fizyczne, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, pod
warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji.
5. W przypadku stwierdzenia trzykrotnej wady jakiegoś elementu Przedmiotu Umowy w okresie
gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na nowy, wolny od wad, tego samego
typu i o tych samych lub lepszych parametrach technicznych, w terminie nie dłuższym niż 14 dni
od dnia stwierdzenia wady po raz trzeci.
6. W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni warunków Umowy w zakresie gwarancji lub wypełni
je w sposób nienależyty, Zamawiający będzie uprawniony do samodzielnego usunięcia wad na
ryzyko i koszt Wykonawcy zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie
Umowy. Wykonawca zobowiązany jest pokryć koszty związane z usunięciem ww. wad w terminie
14 dni od daty otrzymania dowodu zapłaty.
7. Zamawiającemu przysługiwać będą uprawnienia wynikające z rękojmi niezależnie od uprawnień
z tytułu gwarancji.
8. Wykonawca powinien przystąpić do usunięcia wady maksymalnie w ciągu 24 godzin roboczych
od chwili zgłoszenia wystąpienia wady przez Zamawiającego (powiadomienia telefonicznego lub/i
zgłoszenia pocztą elektroniczną tel. /e-mail:)
9. Czas naprawy winien być nie dłuższy niż 14 dni roboczych.
§ 6 Wynagrodzenie
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy, za wykonanie Przedmiotu Umowy wymienionego w § 2 ust. 1,
cenę w wysokości: netto…………………PLN, podatek VAT……………… PLN, łącznie brutto……… …PLN
(słownie:…………………………………………………………………… PLN), zgodnie z formularzem ofertowym
stanowiącym załącznik nr 4 do umowy.
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2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie płatne jednorazowo przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę po podpisaniu protokołu odbioru Przedmiotu
Umowy.
3. Wysokość wynagrodzenia zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia
wynikające z opisu Przedmiotu umowy zawartego w Zapytaniu ofertowym, oferty Wykonawcy i
niniejszej Umowy jak również wszelkie koszty w niej nieujęte, a bez których nie można wykonać
zamówienia.
4. Podczas realizacji zamówienia cena nie może ulec zmianie, z zastrzeżeniem postanowień § 12 .
§ 7 Sposób rozliczenia
1. Podstawą do rozliczenia faktury VAT będzie podpisany przez strony protokół odbioru (zdawczo –
odbiorczy – Załącznik nr 2 do Umowy) bez zastrzeżeń, zgodnie z § 9 ust. 3 Umowy.
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu
Umowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT, prawidłowo
wystawionej.
3. W przypadku błędnie wystawionej faktury, następuje rozpoczęcie biegu ponownego 30dniowego terminu płatności liczonego od dnia dostarczenia prawidłowej faktury.
4. Płatność nastąpi na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
5. Za termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
6. Jeżeli należność nie zostanie uregulowana w ustalonym terminie, Wykonawca będzie miał prawo
naliczać Zamawiającemu odsetki, zgodnie z obowiązującymi przepisami, za każdy dzień
opóźnienia.
§ 8 Termin i miejsce realizacji
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy do dnia 01.03.2018 r.
2. Miejscem wykonania Przedmiotu umowy jest Arena Główna w budynku Dużej Areny znajdującej
się we wsi Julinek, gm. Leszno na działce o nr ew. 3.
§ 9 Odbiór przedmiotu umowy
1. Odbiór Dokumentacji Projektowej i Przedmiotu Umowy nastąpi oddzielnymi protokołami
(zdawczo – odbiorczymi), podpisanymi bez zastrzeżeń przez Strony.
2. Na dzień rozpoczęcia czynności odbioru Wykonawca skompletuje i przekaże Zamawiającemu
wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru, umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania
przedmiotu niniejszej Umowy, w tym dokumenty, o których mowa w §3 ust. 1 pkt. 1) Umowy.
3. Do czasu odbioru montażu Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego w miejscu przeznaczenia,
wszelkie ryzyko związane z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą urządzeń ponosi Wykonawca.
4. Zamawiający odmówi odbioru dostarczonego urządzenia w przypadku:
1) stwierdzenia rozbieżności pomiędzy rzeczywistymi cechami dostarczonego towaru, a
przedstawionymi w projekcie;
2) uszkodzenia lub wady Przedmiotu Umowy uniemożliwiające jego użycie.
5. W przypadkach określonych w ust. 3, przedstawiciel Zamawiającego, o którym mowa w § 14 ust.
1 Umowy, sporządza protokół zawierający przyczyny odmowy odebrania Przedmiotu Umowy, a
Wykonawca jest obowiązany do wymiany wskazanych elementów na nowe, wolne od wad o tych
samych lub lepszych parametrach technicznych. Jeśli termin dostawy i montażu przekroczy
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termin, o którym mowa w § 8 Umowy, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną zgodnie z
§ 10 ust. 3 Umowy.
§ 10 Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto
określonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy za odstąpienie od Umowy z przyczyn za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto
określonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy za odstąpienie od Umowy z przyczyn za które
odpowiedzialność ponosi Zamawiający.
3. Wykonawca zapłaci kary umowne na rzecz Zamawiającego w wysokości 0,02 % wynagrodzenia
brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy za każdy dzień zawinionego przez Wykonawcę
opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy, w stosunku do terminu, określonego w § 8 ust. 1
Umowy.
4. Kary umowne powinny zostać zapłacone przez obowiązaną Stronę w terminie 14 dni od
przedstawienia wezwania do jej zapłaty przez Stronę uprawnioną do jej naliczenia na rachunek
bankowy wskazany w nocie obciążeniowej.
5. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych, w przypadku gdy wartość szkody przewyższa wysokość naliczonych kar umownych.
§11 Podwykonawcy
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. Powierzenie wykonania
części niniejszej Umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za
należyte wykonanie tej umowy.
2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania Umowy Wykonawca, o ile są już
znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i ich
przedstawicieli prawnych, zaangażowanych w wykonywanie Umowy. Wykonawca zawiadamia
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym niniejszego
ustępu, w trakcie realizacji Umowy, a także przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części Umowy.
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się w Ofercie, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego
zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia .
4. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia podwykonawcy, jeżeli osoby,
którymi dysponuje podwykonawca, nie spełniają warunków dotyczących kwalifikacji i uprawnień
dla osób określonych dla Wykonawcy lub nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonej
podwykonawcy części Umowy.
§12 Zmiany postanowień zawartej umowy
1. Istotne zmiany postanowień niniejszej Umowy dopuszczone są w następujących przypadkach:
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1) Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian zawartej umowy, o ile nie
prowadzą one do zmiany charakteru umowy, w następujących przypadkach:
a) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie
przez właściwe organy mające zgodnie z przepisami wpływ na wykonanie
zamówienia, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi
odpowiedzialność;
b) opóźnienia przez Zamawiającego w przekazaniu całości lub części dokumentów
dotyczących przedmiotu zamówienia
c) zmian w sposobie lub wysokości dofinansowania Umowy;
d) zmian formalno-organizacyjnych Stron;
e) wystąpienia okoliczności siły wyższej, rozumianej jako
wydarzenie lub
okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający
nie mają wpływu; wystąpieniu, której Wykonawca ani Zamawiający, działając
racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; której, w przypadku jej
wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli
uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana
Wykonawcy ani Zamawiającemu – przedłużenie terminu na wykonanie
świadczenia Wykonawcy nastąpi stosownie do przyczynienia się okoliczności siły
wyższej do opóźnienia;
f) zmian doprecyzowujących treść Umowy, jeżeli potrzeba ich wprowadzenia
wynika z rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w
inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i
doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień,
g) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie
mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, w zakresie spowodowanym
wprowadzeniem zmian;
2) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw dotychczasowego Wykonawcy,
nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione
łącznie następujące warunki:
a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności
przedmiotu zamówionego w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne
zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia
określonej pierwotnie w Umowie,
3) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy i zostały spełnione łącznie
następujące warunki:
a) konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których
Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
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b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie
w umowie,
4) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:
a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub
nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian
Umowy,
b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego
podwykonawców,
5) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza
od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie.
2. Wniosek o wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 1 musi być złożony na piśmie i
uzasadniony przez stronę występującą z propozycją zmiany z uwzględnieniem warunków
określonych w ust. 3 i 4.
3. Propozycja zmiany terminu, z powodu zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 może
polegać na przesunięciu terminu wykonania Umowy jedynie o okres trwania określonych wyżej
przeszkód.
4. Propozycja zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, z powodu zaistnienia okoliczności, o których
mowa w ust.1 pkt. 2, 3 i 5 zostanie wyliczona proporcjonalnie do zakresu i przedmiotu zmiany w
stosunku i w oparciu o dotychczasowe wynagrodzenie Wykonawcy.
5. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci
aneksu podpisanego przez obie strony.
§13 Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający, poza innymi przypadkami określonymi w powszechnie obowiązującymi przepisach,
a zwłaszcza w Kodeksie Cywilnym, może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:
1) W przypadku likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajęcia istotniej części
majątku Wykonawcy.
2) Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy
Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy lub gdy zamówienie jest realizowane w sposób
nienależyty lub sprzecznie z umową, w tym również w zakresie świadczeń gwarancyjnych,
naliczając Wykonawcy karę umowną, o której mowa w §10 Umowy.
§14 Realizacja umowy
1. Strony zgodnie postanawiają, że w sprawie bezpośredniej realizacji niniejszej Umowy
Wykonawca działał będzie osobiście lub przez następujących przedstawicieli:
…………………………………………………..,
a
przedstawicielem
Zamawiającego
będzie
……………………………………………………. .
2. Osoby wymienione powyżej mogą zostać zmienione w trakcie realizacji Umowy na inne za
uprzednim pisemnym poinformowaniem strony drugiej. Powiadomienie o powyższych zmianach
nie stanowi zmiany Umowy wymagającej sporządzenie aneksu.
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§15 Postanowienia końcowe
1. Wykonawca nie ma prawa cesji praw i/lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na rzecz
osób trzecich, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Wszelkie spory między stronami wynikające z niniejszej Umowy rozstrzygane będą na zasadzie
wzajemnego porozumienia.
3. Jeśli strony nie osiągną kompromisu wówczas sprawy sporne, kierowane będą do sądu
powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – jeden egzemplarz otrzymuje
Zamawiający, a jeden Wykonawca.
6. Integralną częścią niniejszej Umowy jest Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 4 do
Umowy.

ZAMAWIAJĄCY:

…………………………………….

WYKONAWCA:

………………………………………

Załączniki do umowy:
1.
2.
3.
4.

Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy
Protokół odbioru Przedmiotu Umowy
Rysunki z projektu budowlanego budynku tzw. Dużej Areny, rzut poziomy i przekrój
Formularz ofertowy
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Załącznik nr 1 do umowy

Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest projekt, dostawa i montaż trybun o charakterze
mobilnym, umożliwiających ich intensywne montaże i demontaże, z 6 rzędowymi siedziskami
typu „ławka” zapewniających minimum 300 miejsc siedzących o następujących parametrach:
a) konstrukcja stalowa malowana proszkowo;
b) podesty z płyty antypoślizgowej, sklejka wodoodporna antypoślizgowa szara - produkowana
z drewna brzozowego. Warstwy wewnętrzne i zewnętrzne z drewna liściastego 100% (sklejka
jednorodna). Produkowana na bazie żywicy melaminowej (spoina wodoodporna) do
użytkowania w warunkach wilgotnych lub fenolowo - formaldehydowej (spoina
wodoodporna) do użytkowania w warunkach zewnętrznych; w klasie higieniczności E1;
c) balustrada stalowa malowana proszkowo;
d) trybuna mobilna ze stopniami umożliwiającymi wejście na górny poziom;
e) na trybunie zamontowane siedziska typu „ławka”;
f) wymiary trybuny- dostosowane do kształtu obiektu - głębokość nie większa niż 470 cm;
g) ilość miejsc na trybunach: min. 300 sztuk;
h) ilość segmentów: 9 sztuk;
i) siedziska:
- typu „ławka” - wykonana z drewna,
- powierzchnia siedzeń gładka i zapewniająca bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania
przez ergonomiczne wyprofilowanie i zaokrąglenie krawędzie,
- prosty sposób mocowania na miejsca mocowań, maskowane nieusuwalnymi zaślepkami z
materiału identycznego jak siedzisko,
- materiał nie może wydzielać substancji szkodliwych dla zdrowia,
- materiał musi nadawać się do utylizacji,
- materiał musi być odporny na udary i uderzenia,
- materiał musi być odporny na pękanie,
- materiał musi być zabarwiony w całej masie,
- elementy siedziska muszą posiadać atest higieniczny,
- elementy siedziska muszą posiadać wszystkie odpowiednie atesty wymagane przepisami
prawa budowlanego, być zgodne w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1004 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego
dyrektywę Rady 89/106/EWG;
j) Kolor konstrukcji głównej trybun oraz ławek biały (RAL 9010). Ławki drewniane sosnowe,
zabezpieczone ppoż. NRO, lakierowane bezbarwnie;
k) każdy rząd trybun musi być wyposażony w demontowalne oparcia, wykonane z tego samego
materiału co siedzisko;
l) trybuny muszą zapewniać swobodną komunikację i różnicę wysokości pomiędzy rzędami
zapewniającą nieograniczoną widoczność;
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2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.

m) trybuny są mobilne w związku z tym konstrukcja musi stanowić kompletny system
uwzględniający nierówności i pochyłość terenu w miejscu ich montażu;
n) każda platforma trybuny musi być montowana w całość tylko i wyłącznie za pomocą
połączeń umożliwiających szybki demontaż;
o) poziome części układów jezdnych wyposażone powinny być w koła jezdne, które umożliwiają
komfortowe rozsuwanie trybun;
p) koła muszą być wykonane z trwałego materiału, łożyskowane
q) układy jezdne z kolejnych platform trybuny muszą mieć prowadzenie liniowe na całej
długości, zazębiać się ze sobą podczas rozsuwania i składania trybuny co gwarantuje dobrą
mobilność trybun;
r) w celu zabezpieczenia, po rozłożeniu, trybuna musi być wyposażona w samoblokujące zamki,
które uniemożliwiają przypadkowe lub niepowołane złożenie trybuny;
s) sztywność konstrukcji zapewniać powinny ukośne stężenia i ściągacze, wszystkie wyposażone
w elementy regulacyjne umożliwiające precyzyjne stabilizowanie trybun podczas montażu;
t) trybuna po rozłożeniu winna tworzyć zwartą konstrukcję;
u) trybuna musi być podzielona na moduły o odpowiedniej długości i masie;
v) rozsuwanie i składanie trybun winno odbywać się ręcznie;
w) trybuny muszą spełniać założenia dotyczące dopuszczalnej nośności konstrukcji dla osób,
które będą na niej siedzieć i ewentualnie skakać;
Przedmiotowe trybuny powinny powstać w układzie skośnym (w formie trapezu) i być
dostosowane do istniejących przestrzeni pomiędzy słupami znajdujących się w Arenie Głównej –
owalny kształt tej części budynku DA / pomieszczenia.
Zakres przedmiotu zamówienia zawierał będzie również przygotowanie projektu wykonawczego
wraz z obliczeniami przedstawiającymi nacisk punktów podparcia trybun na podłoże oraz
dokumentacji powykonawczej w trzech egzemplarzach, w wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej format „dwg”, w skład której wchodzą:
a. Dokumentacja powykonawcza z naniesionymi w kol. czerwonym zmianami, powstałymi w
trakcie realizacji,
b. Aprobaty, certyfikaty, uzgodnienia oraz wszelkie inne dokumenty wymagane przepisami
ustawy - prawo budowlane i innymi przepisami szczególnymi mającymi zastosowanie do
wykonania Przedmiotu Umowy wraz ze stroną tytułową i ich spisem,
c. Instrukcja eksploatacji trybun.
Wykonawca w ramach zamówienia zapewnienia sprzęt do przemieszczania trybun np. w formie
wózka transportowego z siłownikiem hydraulicznym o odpowiednim udźwigu, zbudowanych z
ramy stalowej z obrotowymi kołami o bardzo dużej nośności, dla potrzeb transportu trybun.
Dostawa Przedmiotu Umowy będzie realizowana jednorazowo.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykonania wszelkich prac związanych z realizacją
Przedmiotu Umowy na własny koszt i ryzyko, łącznie z załadunkiem i rozładowaniem oraz
montażem na obiekcie.
Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas transportu oraz ponosi
całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru.
Wykonawca zobowiązany jest do rozładunku dostawy.
Wykonawca zobowiązany jest pisemnie (faksem lub mailem) zgłosić Zamawiającemu gotowość
dostawy Przedmiotu Umowy, co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem dostawy.
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10. Odebranie Przedmiotu Umowy nastąpi protokołem zdawczo – odbiorczym, po wykonaniu,
dostarczeniu i montażu całości Przedmiotu Umowy.
11. Na wykonanie i dostarczenie trybuny przedstawić należy opinie i atesty dotyczące siedzeń oraz
deklarację zgodności dotyczącą trybuny razem z siedziskami przed zgłoszeniem przedmiotu
zamówienia do odbioru przez Zamawiającego.
12. Siedziska muszą posiadać certyfikaty i niezbędne atesty na: odbarwienie, atest na
trudnozapalność, atest na nie wydzielanie toksycznych produktów rozkładu i spalania.
13. Balustrady wchodzące w skład trybun powinny być wykonane zgodnie z wymogami ochrony
przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy dla trybun.
14. Podane parametry pomieszczeń określone w zapytaniu ofertowym określają minimalne
parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełniać
wymagania stawiane przez Zamawiającego.
15. Zamawiający w ramach zamówienia wymaga dostawy oryginalnych trybun, fabrycznie nowych,
nieużywanych, nieuszkodzonych, nie noszących śladów uszkodzeń czy użytkowania. W przypadku
stwierdzenia, że dostarczone elementy nie spełniają powyższych wymogów, Zamawiający
odmówi ich odbioru, sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru.
16. Trybuna powinna posiadać instrukcje użytkowania w języku polskim oraz ostrzeżenie o
zagrożeniach. Wykonawca zobowiązany będzie bez dodatkowego wezwania do dostarczenia
dokumentów dopuszczających wyroby do użytku, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym
zakresie, w tym karty gwarancyjne, instrukcje obsługi i eksploatacji urządzeń, atesty, aprobaty
techniczne itp. w języku polskim pod rygorem odmowy dokonania odbioru przez Zamawiającego
przed zgłoszeniem przedmiotu zamówienia do odbioru przez Zamawiającego.
17. Wykonane trybuny powinny być objęte przez Wykonawcę gwarancją i rękojmią za wady na
dostarczony towar. W okresie rękojmi i gwarancji w przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub
ukrytych wad jakościowych otrzymanego towaru Zamawiający niezwłocznie powiadomi
Wykonawcę telefoniczne potwierdzone faxem lub mailem o stwierdzonych wadach w towarze.
Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności w ramach rękojmi lub gwarancji nie później
niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia żądań przez Zamawiającego w tym zakresie i do usunięcia
wady w terminie uzgodnionym przez strony, a w przypadku braku porozumienia stron w tym
zakresie w terminie 7 dni.
18. Wskazana wyżej gwarancja winna obejmować usunięcie zgłoszonej usterki przez Zamawiającego.
19. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że pomimo zgłoszenia gotowości do
odbioru zostaną stwierdzone niezgodności ilościowe, pomyłki, uszkodzenia lub wady jakościowe
otrzymanego towaru, lub inne stwierdzone niezgodności Przedmiotu Umowy z warunkami
niniejszego postępowania Zamawiający może odmówić odbioru Przedmiotu Umowy, wyznaczając
Wykonawcy odpowiedni termin na dostawę brakujących lub wolnych od wad elementów
zamówienia; wyznaczenie tego terminu nie przedłuża umownego terminu wykonania
zamówienia.
20. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za czynności wykonane przy realizacji zamówienia.
21. Wykonawca jest zobowiązany się do przeprowadzenia na własny koszt szkolenia personelu
Zamawiającego w zakresie montażu i demontażu trybun mobilnych będących przedmiotem
niniejszej umowy.
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Załącznik nr 2 do umowy

PROTOKÓŁ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

W dniu ………………………., dokonano odbioru Przedmiotu Umowy nr ………….…. z dnia ………………
Odbioru dokonała Komisja w składzie:
Ze strony Wykonawcy: - .............................................. - ..............................................
Ze strony Zamawiającego: - .............................................. - ..............................................
Pkt 1. Komisja potwierdza, że Przedmiot Umowy został wykonany i dostarczony zgodnie z Umową nr
…………..…./…. z dnia ………………
Pkt 2. Z dniem podpisania niniejszego protokołu, Komisja uznaje, że Przedmiot Umowy został
odebrany bez zastrzeżeń.
Pkt 3. Podpisanie przez Zamawiającego niniejszego Protokołu bez zastrzeżeń uprawnia Wykonawcę
do wystawienia i przekazania Zamawiającemu faktury VAT .
Pkt. 4. Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach – 1 dla Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy.

Protokół podpisali:
Ze strony Zamawiającego

Ze strony Wykonawcy

1. ............................................

1. .........................................

2. ............................................

2. .........................................

Data podpisania protokołu ……………………………………

12

CZĘŚĆ A DO PROTOKOŁU ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY - SZKOLENIE PERSONELU:

Wykonawca dokonał szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie montażu i demontażu
mobilnych Trybun:

LP.

Imię i nazwisko

Potwierdzenie dokonania
szkolenia przez
Wykonawcę

Potwierdzenie odbycia
szkolenia przez
pracownika
Zamawiającego

Wykonawca oświadcza, że przeszkolił i przygotował personel Zamawiającego do obsługi mobilnej
trybuny.

……………………., dnia .................................. ...........................................................
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