Załącznik nr 2
UMOWA
Dnia …………….. r. w Warszawie, w trybie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo
Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) pomiędzy:
Stołeczną Estradą z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683, wpisaną do
Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m. st. Warszawy pod nr RIA
146/86, REGON: 000278190, NIP: 525-000-97-37, reprezentowaną przez:
Dyrektora – Andrzeja Matusiaka
zwanymi dalej „Zamawiającym”
a,
……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą

§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wynajem, montaż ,obsługa, demontaż i transport
przez Wykonawcę hal namiotowych i namiotów szybkorozkładanych (dalej łącznie
„Sprzęt”) na imprezę pod nazwą „20. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki
Kopernik”, która odbędzie się 7 maja 2016 r., na Stadionie Narodowym w Warszawie
(dalej Impreza). Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć :
a. halę 10m x 10m; z podłogą i czterema ściankami w kolorze białym
2 szt.
b. halę 5m x 5m; z podłogą i trzema ścianami w kolorze białym
175 szt.
c. namiot szybkorozkładany o wymiarach od 2,5m do 3,0m x od 5,0m do 6,0m z
podłogą i trzema ściankami w kolorze granatowym lub czarnym

42 szt.

d. namiot szybkorozkładany o wymiarach od 5,0m do 5,3m x od 5,0m do 5,3m z
podłogą i trzema ściankami w kolorze białym

13 szt.

e. Namiot szybkorozkładany o wymiarach 3,0m x 3,0m z podłogą i trzema
ściankami w kolorze granatowym lub czarnym
2.

ciężary i obciążenia do namiotów szybkorozkładanych.

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dyżur sześciu osób technicznych podczas
trwania Imprezy.
4. Przedmiot Umowy będzie realizowany przez Wykonawcę zgodnie z następującym
harmonogramem:
Montaż Sprzętu w dniach:

od 03.05 od godz. 6.00 do 06.05.2016 do

godz. 18:00
Gotowość:

06.05.2016 godz. 18:00
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Demontaż:

08-09.05.2016 w godz. 6:00-22.00

5. Szczegółowy harmonogram prac montażowych i prób załączone są do dokumentacji
technicznej przekazanej Wykonawcy, stanowiącej załącznik numer 1 do Umowy.
6. Oferta Wykonawcy z dnia ……. stanowi załącznik numer 2 do Umowy.

§2
Zamawiający zobowiązuje się do:
1) zapewnienia energii elektrycznej,
2) zapewnienia bezpieczeństwa przez cały czas trwania Imprezy.

§3
1. Wykonawca zobowiązuje się do ustawienia i obsługi we wskazanym miejscu i czasie
Sprzętu wskazanego w §1.
2. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty transportu, montażu, demontażu, załadunku i
rozładunku Sprzętu.
3. Realizując czynności objęte przedmiotem Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do
przestrzegania przepisów BHP i ppoż. oraz norm technicznych gwarantujących
bezpieczeństwo ludzi i Sprzętu oraz ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody
powstałe w wyniku ich nieprzestrzegania.

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu Umowy w sposób
niepowodujący uszkodzenia lub zniszczenia nawierzchni terenu na którym odbywać się
będzie Impreza, roślinności, która się tam znajduje (w szczególności koron drzew) oraz
znajdujących się tam ławek, koszy, i innego wyposażenia terenu. Wykonawca ponosi
pełną odpowiedzialność za uszkodzenia, o których mowa w zdaniu poprzednim.

5.

Wykonawca jest zobowiązany do realizacji Umowy przestrzegając następujących zasad:
a. dopuszczalny jest wjazd na drogę pożarową (pierścień Stadionu) samochodami o
maksymalnym nacisku 10t. na oś.

b. Wjazd samochodami na tereny zielone jest zabroniony.

6. Wszelkie urządzenia i materiały zostaną użyte zgodnie z ich przeznaczeniem.
7. Wykonawca przyjmuje do wykonania czynności objętych Umową terminowo, sumiennie i
z należytą starannością, w oparciu o posiadaną wiedzę fachową i przy uwzględnieniu
zawodowego charakteru prowadzonej działalności oraz do zapewnienia odpowiedniej
liczby wykwalifikowanego personelu dla prawidłowej realizacji Umowy.
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8. Wykonawca oświadcza, że Sprzęt spełniać będzie wymogi techniczne i normy
bezpieczeństwa, zgodne z przepisami prawa, a personel techniczny obsługujący Sprzęt
został odpowiednio przeszkolony w celu prawidłowego wykonania Umowy.
9. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania personelu skierowanego do
wykonania Umowy, jak za działania i zaniechania własne.
10. Z uwagi na fakt, że Wykonawca trudni się zawodowo świadczeniem usług będących
przedmiotem Umowy w ramach swojej działalności gospodarczej, Zamawiający nie
ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę osobom trzecim w
związku z realizacją Umowy.
11. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść Umowy, a w szczególności
przedmiot Umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w
rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz., 1198 z późn. zm.), która podlega udostępnieniu
w trybie przedmiotowej ustawy.
§4
1. Za prawidłowe wykonanie wszystkich czynności objętych przedmiotem Umowy,
Wykonawca

otrzyma

wynagrodzenie

w

wysokości………………………………….

(słownie złotych ………………………………………………………….).
2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 powyżej zostanie powiększone o należną stawkę
podatku VAT obowiązującą w dniu wystawienia faktury VAT.
3. Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze
VAT po zakończeniu demontażu, tj. w dniu 10 maja 2016 r. w terminie 14 dni od dnia
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT .

4. Za datę płatności uznaje się datę złożenia dyspozycji z rachunku bankowego
Zamawiającego.

§5
Wykonawca ma prawo odmowy wykonania czynności objętych niniejszą umową, jeżeli:
a. Prowadziłoby to do naruszenia prawa, w tym zakazów lub ograniczeń reklamy
określonych towarów lub usług, prawa autorskiego, praw pokrewnych lub innych
praw własności intelektualnych, praw osobistych lub innych praw osób trzecich,
albo zasad uczciwej konkurencji.
b. Zagrażałoby to bezpieczeństwu ludzi lub Sprzętu, np. w wyniku działania sił
wyższych jak zbyt silny wiatr, grożący połamaniem konstrukcji.
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§6
1. W przypadku niewykonania Umowy, Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej w
wysokości 50% wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości
wynagrodzenia umownego brutto za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w wykonaniu
niniejszej Umowy w stosunku do terminów określonych w § 1 ust. 2.
3. Zamawiający może dochodzić na zasadzie ogólnego odszkodowania przewyższającego
karę umowną.
Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna względem drugiej w przypadku, gdy do
niewykonania umowy dojdzie na skutek okoliczności siły wyższej, zdarzeń losowych lub
innych okoliczności niezależnych od woli którejkolwiek ze stron, którym nie można było
zapobiec.
§7
Wszelkie informacje niejawne uzyskane przez każdą ze stron na temat drugiej Strony w
związku z wykonywaniem niniejszej umowy, Strona, która je uzyskała obowiązana jest
traktować jako poufne i chronić je przed osobami trzecimi, także po rozwiązaniu niniejszej
umowy.

§8
1.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy powszechnie
obowiązującego prawa polskiego.

2.

W przypadku zaistnienia sporu w związku z niniejszą umową sądem właściwym dla jego
rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Estrady.

3.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze Stron.

5. Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integralną część:
a. załącznik numer 1- dokumentacja techniczna
b. załącznik numer 2- Oferta Wykonawcy z dnia

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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