PROJEKT OW ANE POST ANOW IENIA UMOW Y
UMOWA……………
W dniu ……....... pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa ( NIP: 525 22 48 481) Dzielnicą Włochy (REGON: 015259640), 02-133 Warszawa ul. Al. Krakowska 257,
reprezentowanym łącznie przez:
…………………………………………- Burmistrza Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy,
działającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy z dnia
………………

nr …………………

i
………………………….. - Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy,
………………....nr ……………………..
zwanym w dalszej treści umowy “Zamawiającym”,
a
mającym swą siedzibę w .......................................................................................................
działającym na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców nr ................. z dnia
................. prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy
Panem/Panią ……………………………………..
prowadzącym/cą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej (www.firma.gov.pl) pod nazwą:
…………………………………………………… zwanym dalej w tekście „Wykonawcą”,
reprezentowanym przez:
....................................................................................................................................................
...
zwanych dalej „Stronami”, zaś każdy z osobna „Stroną”,
w związku z wyborem oferty Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej
„ustawą Pzp” w trybie podstawowym bez negocjacji, została zawarta „Umowa” o
następującej treści:

§1 PRZEDMIOT UMOWY
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1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę, montaż
i uruchomienie oraz demontaż kompletnego lodowiska na terenie Szkoły
Podstawowej nr 94 w Warszawie, przy ul. Cietrzewia 22A, na istniejącej
nawierzchni boiska, o wymiarach 20x30 m wraz z obsługą lodowiska i bieżącym
utrzymaniem wysokiej jakości powierzchni tafli lodowiska z wykorzystaniem
maszyny samobieżnej typu rolba do pielęgnacji lodu.
2. Niniejsze zamówienie realizowane jest w ramach Budżetu Obywatelskiego BO/21/16/0300 -" prawdziwe lodowisko przy ul. Cietrzewia"
§2 TERMIN REALIZACJI UMOWY
Termin realizacji umowy określa się od dnia podpisania umowy do dnia 30.12.2021 r. z
zastrzeżeniem, że lodowisko będzie udostępniane użytkownikom w terminie od dnia
1 grudnia 2021 r. do dnia 30 grudnia 2021 r. Demontaż lodowiska nastąpi nie później niż do
30.04.2022 r.
§3 OBOWIĄZKI WYKONAWCY

W zakres zamówienia wchodzi:
1. montaż, obsługa oraz demontaż po zakończeniu okresu udostępniania lodowiska
następujących elementów:
1) lodowiska o wymiarach 20x30 m, w skład którego wchodzą:
a) system chłodniczy płyty lodowiska zbudowany z rur aluminiowych o średnicy
19 mm oraz kolektorów zasilających i powrotnych z HDPE lub technologie
równoważne np. paneli aluminiowych i mat EPDM;
b) folia budowlana pod orurowanie chłodnicze ok. 600 m2 oraz styropian
chroniący nawierzchnię boiska;
c) instalacja ziębnicza napełniona roztworem glikolu etylowego w ilości
wystarczającej do prawidłowego funkcjonowania lodowiska i opróżnienie jej
po zakończeniu przedmiotu umowy,
d) bandy rekreacyjne o długości modułu ok. 2 m w kolorze białym, okopówki w
kolorze żółtym i poręczówki w kolorze niebieskim lub czerwonym, wysokość
bandy 1,0-1,2 m. Banda musi posiadać na całym obwodzie lodowiska co
najmniej 2 furtki dla łyżwiarzy - szerokość 0,9-1,0 m oraz bramę dla wjazdu
maszyny do pielęgnacji lodu - szerokość 2,5-3,0 m w konstrukcji stalowej
e) Kompaktowy agregat chłodniczy dobrany do poniższych parametrów:
temperatura otoczenia min. do +10°C; prędkość wiatru nad taflą min. 2 m/s;
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temperatura roztworu glikolu na wylocie do -10°C, powierzchnia lodowiska
20x30 m;
f)

minimalna grubość lodu 8-10 cm, głośność agregatu nie może powodować
przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Zastosowany system musi być energooszczędny,
przyjazny środowisku zarówno w odniesieniu do zastosowanych
czynników chłodniczych, jak i emisji hałasu. Dla zapewnienia
energooszczędności Zamawiający wymaga, aby układ technologiczny składał
się z wysokowydajnej jednostki chłodniczej. Zastosowane urządzenia muszą
być w całości zgodne z wymogami CE i być oznaczone znakiem CE;

g) ogrodzenie ogrodzeniem trwałym agregatu chłodniczego zabezpieczającym
przed wstępem osób nieuprawnionych.
h) oznakowanie i zabezpieczenie lodowiska przed wstępem osób postronnych
między zakończeniem udostępniania a demontażem;
2. Wykonanie tymczasowego zasilenia w energię elektryczną lodowiska od miejsca
podłączenia do trafostacji. Zasilanie należy wykonać zgodnie z warunkami
przyłączenia stanowiącymi załącznik nr 4.
3. Pokrycie kosztów za zużytą energię elektryczną oraz wodę;
4. Zapewnienie maszyny samobieżnej typu rolba do pielęgnacji lodu, odpowiedniej do
utrzymania powierzchni lodowiska wraz z jej obsługą na okres eksploatacji obiektu;
5. Zawarcie we własnym zakresie umowy na dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej
z odpowiednimi podmiotami.
6. Nieodpłatne udostępnianie lodowiska mieszkańcom w terminie od dnia 1 grudnia
2021 r. do dnia 30 grudnia 2021 r.
7. Utrzymanie tafli lodowiska o grubości min. 8-10 cm oraz jej pielęgnację przy użyciu
maszyny samobieżnej typu rolba;
8. Zapewnienie kontenerowej wypożyczalni łyżew wraz z obsługą wraz z niezbędnym
wyposażeniem m.in.:
1) co najmniej 130 par łyżew do wypożyczania przez osoby korzystające z
lodowiska w rozmiarach od 27 do 47 i regałami na łyżwy,
2) co najmniej 20 sztuk kasków ochronnych,
3) ostrzałki do łyżew – 1 szt.,
4) suszarki do butów z dezynfekcją – 1 szt.,
5) skarpetki jednorazowe do butów w wystarczającej liczbie;
6) chodziki do nauki jazdy na łyżwach min. 10 szt,
7) chodniki gumowe w ilości ok. 100 m2,
8) wieszaki i szafki zewnętrzne do przechowywania obuwia dla minimum 40 osób,
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9) montaż oświetlenia tafli lodowiska umożliwiające bezpieczną jazdę na łyżwach
po zmroku,
10) nagłośnienie lodowiska obejmujące: głośniki 4 szt, odtwarzacz CD/MP3 lub inny,
wzmacniacz, mikrofon bezprzewodowy oraz dopełnienie wszelkich formalności i
wniesie odpowiednich opłat do organizacji zbiorowego zarządzania prawami
autorskimi z tytułu publicznego odtwarzania utworów słownych, muzycznych czy
słowno-muzycznych oraz pokrycie kosztów związanych z odtwarzaniem utworów
podczas udostępniania lodowiska,
11) przenośną kabinową toaletę z usługą opróżniania z częstotliwością uzależnioną
od potrzeb nie rzadziej jednak niż co 7 dni kalendarzowych, zgodnie z
harmonogramem ustalonym z Zamawiającym,
12) kontener na śmieci o pojemności 770 litrów z usługą wywozu w zależności od
potrzeb nie rzadziej jednak niż co dwa tygodnie,
9. Ochronę obiektu lodowiska w niezbędnym zakresie oraz posiadanie opłaconego
ubezpieczenia OC od wszelkiego ryzyka związanego z prowadzoną działalnością
gospodarczą, w tym za szkody wyrządzone osobom trzecim w ramach świadczenia
usług na kwotę co najmniej 500 000 zł.
10. Zapewnienie Podstawowej opieki medycznej użytkownikom korzystającym z obiektu
lodowiska przynajmniej poprzez dwóch przeszkolonych w tym zakresie ratowników co
najmniej po jednym na każdą zmianę,
11. Zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom korzystającym z obiektu sztucznego
lodowiska poprzez wykonywanie przez osoby wyznaczone przez Wykonawcę stałego
nadzoru nad osobami przebywającymi na terenie obiektu oraz egzekwowanie
przestrzegania przez nich Regulaminu Lodowiska stworzonego przez Wykonawcę;
12. Dbanie o estetykę i porządek obiektu lodowiska oraz terenu do niego przyległego.
13. Wykonawca będzie obsługiwał lodowisko w pełnym zakresie, a w szczególności
będzie zobowiązany do zapewnienia otwarcia i zamknięcia lodowiska i udostępniania
go mieszkańcom w godzinach:
-

8.00-21:00 w dni powszednie od poniedziałku do piątku,

-

10.00-21.00 w soboty, niedziele i święta,

-

z przerwami na konserwację lodowiska, w zależności od potrzeb lecz nie
mniej niż dwa razy w ciągu dnia, w tym jedna przerwa maksymalnie godzinna
w środku dnia i jedna maksymalnie 30 minutowa.

14. Zapewnienia co najmniej 4 pracowników do obsługi posiadających wymagane
uprawnienia i stosowne kwalifikacje, w tym minimum dwóch w czasie godzin otwarcia
lodowiska;
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15. Utrzymania wysokiej jakości powierzchni tafli lodowiska, m. in. poprzez pielęgnację
całej powierzchni tafli lodu.
16. Odśnieżania lodowiska i terenu z niezbędnym zapleczem lodowiska,
17. Wykonawca za obsługę lodowiska, w tym: wstęp, wypożyczanie łyżew, kasków,
chodzików do nauki jazdy na łyżwach, wydawanie jednorazowych skarpetek,
ostrzenie łyżew i konserwacji łyżew oraz suszenia butów nie będzie pobierał żadnych
opłat.
18. Wykonawca opracuje i wywiesi w ogólnodostępnym miejscu regulamin korzystania z
lodowiska, który uprzednio zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego i oznakuję
regulamin logiem Budżetu Obywatelskiego – załącznik nr 3;
19. Wykonawca w wykonanej tafli lodu umieści (wmrozi) znak promocyjny Dzielnicy
Włochy m.st. Warszawy „Zakochaj się w Warszawie w Włochy" załącznik nr 2 i
Budżetu Obywatelskiego załącznik nr 3 o wymiarach co najmniej 7x9 m oraz
„Zrealizowano w ramach Budżetu Obywatelskiego” o wymiarach co najmniej 7x9 m;
20. Wykonawca oświadcza, że posiada możliwości techniczne i organizacyjne,
niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy.
21. Umieszczanie na terenie obiektu lodowiska reklam, plansz informacyjnych, znaków
firmowych, ogłoszeń, napisów, liter lub innych oznaczeń graficznych lub graficznosłownych jest dopuszczalne wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§4 OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
1. Zamawiający zobowiązuje się do:
1)

zapewnienia miejsca na ustawienie wszystkich elementów lodowiska na terenie
wskazanym w § 1 ust. 1 umowy,

2)

zapewnienia punktu poboru wody do utworzenia i utrzymania tafli lodu,

3)

wskazania i udostępnienia miejsca składowania śniegu zebranego z lodowiska.

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia obiektu
lodowiska oraz powierzchni boiska będącej we władaniu Wykonawcy w okresie
obowiązywania umowy.
§5 KLAUZULE SPOŁECZNE
1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób, które
w trakcie realizacji zamówienia wykonują wskazane przez Zamawiającego czynności w
zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu
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pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks
pracy.
2.

Wykonawca zobowiązuje podwykonawcę do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich
osób, które w trakcie realizacji robót wykonują wskazane przez Zamawiającego
czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
– Kodeks pracy.

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy, odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane

przez

Zamawiającego

czynności.

Zamawiający

uprawniony

jest

w

szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania
ww. wymogów,
3)

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej
dowody, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez
Zamawiającego czynności w trakcie realizacji zamówienia:
1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę
wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
podwykonawcę kopię/e umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie
realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został
sporządzony). Kopia/e umowy/umów powinna/y zostać zanonimizowana/e w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w
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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, Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016 r., dalej: RODO) tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL
pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być
możliwe do zidentyfikowania;
3) zaświadczenie

właściwego

oddziału

ZUS,

potwierdzające

opłacanie

przez

Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z
tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d)
poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę
danych osobowych pracowników, zgodnie z Rozporządzeniem 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, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej:
RODO) Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
5. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie
żądanych

dowodów

w

celu

potwierdzenia

spełnienia

przez

Wykonawcę

lub

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie
jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego
czynności.
6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWYKONANIE
LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY
1. W przypadku wystąpienia lub prognozowania warunków atmosferycznych czyli powyżej
+ 8oC lub ciągłych opadów, utrzymujących się dłużej niż 3 dni, uniemożliwiających
korzystanie z lodowiska, Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą może podjąć
decyzję o skróceniu terminu realizacji umowy a wynagrodzenie zostanie obniżone
proporcjonalnie do wartości przedmiotu zamówienia.
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2. W przypadku wystąpienia awarii, wynikającej z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, uniemożliwiającej funkcjonowanie lodowiska Wykonawca jest zobowiązany
do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego oraz do jej
niezwłocznego usunięcia. W przypadku gdy awaria trwa powyżej 24 godzin zamawiający
może naliczyć karę umowną w wysokości 0,5 % wysokości wynagrodzenia brutto
określonego w § 7 ust. 2 za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki w udostępnianiu
lodowiska.
3. Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne:
1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto
określonego w § 7 ust. 2,
2) w przypadku niedotrzymania terminu udostępnienia lodowiska lub jego
demontażu o którym mowa w § 2, powstałego wskutek okoliczności, za
które

ponosi

odpowiedzialność

Wykonawca

-

w

wysokości

0,5%,

wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień
zwłoki,
3) w przypadku gdy w danym dniu lodowisko nie zostanie udostępnione z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna
w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 2, za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki w udostępnianiu,
4) w przypadku przerwy w godzinach otwarcia lodowiska (poza czasem
wyznaczonym na konserwacje lodu oraz przerwami spowodowanymi
niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi), Zamawiający może obciążyć
Wykonawcę karą finansową, która będzie wynosiła 200 zł (słownie zł:
dwieście) za każde rozpoczęte 30 minut zwłoki w udostępnianiu lodowiska,
5) w przypadku nie zatrudnienia przy realizacji zamówienia wymaganej przez
Zamawiającego liczby osób na umowę o pracę lub nie przedstawienia
Zamawiającemu na jego żądanie umów o prace dokumentujących
świadczenie pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną - w
wysokości 200,00 zł. Kara będzie naliczana za każdy rozpoczęty dzień, w
którym Wykonawca nie wypełnił zobowiązania,
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z należnego
wynagrodzenia Wykonawcy, a Wykonawca oświadcza, że na takie potrącenie
kar umownych z jego wynagrodzenia wyraża zgodę.
5. W przypadku, gdy kara umowna nie będzie rekompensowała szkody
poniesionej przez Zamawiającego może on dochodzić odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie cywilnym.
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6. Maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający
nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 2.
§7 WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
1.

Za

wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 Zamawiający zapłaci

Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z ofertą – załącznik nr 1.
2.

Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy strony
umowy ustalają na kwotę …………………. zł brutto (słownie: …………………
…………………………. złotych).

3.

Podstawę do wystawienia faktury stanowi Protokół końcowego odbioru przedmiotu
Umowy podpisanego przez obie Strony.

4.

Należność Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy płatna będzie przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy nr konta: …………………. w dniu 31.12.2021roku po
dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego, nie
później niż do końca roku budżetowego. W dostarczonej fakturze należy podać:
Nabywca:
……………., NIP ………………
Płatnik/Odbiorca:
………………………….., REGON ………………….

7. Za datę zapłaty Strony uznają datę złożenia przez Zamawiającego polecenia
przelewu bankowego.
8. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonany przedmiot
zamówienia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.
9. Wykonawca oświadcza, że wskazany na fakturze oraz w umowie rachunek bankowy
jest rachunkiem rozliczeniowym dostosowanym do płatności metodą split payment
(podzielona płatność) oraz służącym wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu
prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.
10. Wykonawca nie może dokonać cesji żadnych praw i roszczeń lub przeniesienia
obowiązków wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiającego.
11. Na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym
opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 424 z późn. zm.)
Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy.
§8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
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1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od
powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy, w
przypadku

stwierdzenia

nienależytego wykonania

postanowień umownych przez

Wykonawcę, lub wystąpienia okoliczności uzasadniających nałożenie na Wykonawcę
kar umownych, w tym w szczególności:
a) jeżeli Wykonawca nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej
umowy lub przerwał ich wykonywanie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego na
okres dłuższy niż 5 dni;
b) rażącego naruszenia postanowień umowy przez Wykonawcę;
c) nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, pomimo pisemnego wezwania
przez Zamawiającego do wykonywania umowy zgodnie z jej postanowieniami;
d) w przypadku stwierdzenia braku u Wykonawcy aktualnych i opłaconych polis
ubezpieczeniowych od odpowiedzialności cywilnej (OC);
2. 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. Odstąpienie od umowy może
nastąpić w terminie 30 dni, licząc od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne odszkodowanie. Wykonawca może
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
Wynagrodzenie to zostanie ustalone w oparciu o protokół określający zakres
zrealizowanych czynności.
§9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA
1. Wykonawca przejmuje na siebie odpowiedzialność z tytułu roszczeń z jakimi osoby
trzecie wystąpią przeciwko Zamawiającemu w związku z realizacją umowy. Wykonawca
bierze na siebie odpowiedzialność za zrekompensowanie szkód wynikających z
wypadków lub wszelkiego rodzaju zdarzeń wynikłych z przyczyn leżących po stronie
wykonawcy.
2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone w mieniu
Wykonawcy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody powstałej na skutek wypadku i
zdarzeń mających miejsce w trakcie wykonywania usługi.
§10 NADZÓR NAD WYKONANIEM UMOWY
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1. Osobą odpowiedzialną za należyty przebieg prac związanych z montażem i
demontażem

obiektu

lodowiska

ze

strony

Wykonawcy

będzie

………………………….
2. Osobą odpowiedzialną za należyty przebieg prac związanych z obsługą
obiektu lodowiska ze strony Wykonawcy będzie ……………………………
3. Nadzór nad realizacją umowy z ramienia Zamawiającego prowadzić będzie
………………….
§11 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ I OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH
1.

Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy,

a w

szczególności dane go identyfikujące (gdy jest osobą fizyczną ograniczone do imienia,
nazwiska ewentualnie imienia, nazwiska i firmy – jeżeli umowę zawiera w ramach
prowadzonej działalności gospodarczej), przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia
podlegają udostępnieniu w trybie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do
informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1429 ze zm.) (z ew. zastrzeżeniem ust.2).
2.

Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem 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, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016
r., dalej: RODO), dla których Administratorem danych osobowych jest Prezydent m.st.
Warszawy, z zastrzeżeniem zawartym w zdaniu drugim.

3.

Zamawiający oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora danych osobowych,
określone w przepisach RODO, w zakresie danych osobowych Wykonawcy, w sytuacji,
w której jest on osobą fizyczną (w tym osobą fizyczną prowadzącą działalność
gospodarczą), a także danych osobowych osób, które Wykonawca wskazał ze swojej
Strony do realizacji niniejszej umowy.
§12 ZMIANY UMOWY

1. Zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wszelkie oświadczenia dla drugiej Strony w wykonaniu postanowień niniejszej umowy
wymagają formy pisemnej i będą przesłane listem poleconym za potwierdzeniem
odbioru na adres strony określony w niniejszej Umowie. W okresie trwania Umowy
strony Umowy są obowiązane informować się nawzajem na piśmie o każdej zmianie
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adresu swojego zamieszkania lub siedziby. W razie zaniedbania tego obowiązku
korespondencję wysłaną na ostatni adres listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru
i nieodebraną, uważa się za doręczoną w dacie zwrotu korespondencji.
3. Strony dopuszczają możliwość zmiany osób wymienionych w § 10 niniejszej Umowy
poprzez zawarcie stosownego aneksu.
4. Zgodnie z art.454 ustawy Pzp zakazuje się istotnych zmian postanowień umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z
zastrzeżeniem zapisów wskazanych w niniejszym paragrafie.
5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy, w następujących
okolicznościach:
1) w przypadku zmiany przepisów prawa bezpośrednio związanych z przedmiotem
umowy – dopuszczalna jest taka zmiana umowy, która umożliwi dostosowanie
postanowień niniejszej umowy do nowych przepisów prawa,
2) w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 455 ust 1 pkt 3) ustawy pzp
dotyczących realizacji przez dotychczasowego wykonawcę dodatkowych usług,
których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one 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
wyposażenia,

usług

lub

instalacji

zamówionych

w

ramach

zamówienia

podstawowego,
b) zmiana

wykonawcy

spowodowałaby

istotną

niedogodność

lub

znaczne

zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
c) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości
pierwotnej umowy.
6. Dopuszcza się zmianę której konieczność spowodowana jest okolicznościami, których
zamawiający, działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie
modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną
zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.
7. Dopuszcza się również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o
udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest
niższa niż 10% wartości zawartej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego
charakteru umowy.
8. Gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego wykonawcę:
1) w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie
przejęcia,

połączenia,

podziału,

przekształcenia,

upadłości,

restrukturyzacji,

dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o
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ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec
niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian
umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, lub
2) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego
podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp.
§ 13 ZASADA WSPÓŁDZIAŁANIA

Zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są
współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego zwanej dalej
"umową", w celu należytej realizacji zamówienia zgodnie z art. 431 ustawy Pzp.

§14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Do spraw nie uregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy właściwych ustaw
w tym: Kodeksu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.), Kodeksu pracy (t.j
Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.) Prawa zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2021
poz. 1129 ze zm.).

2.

Spory wynikające z umowy rozpatrywać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby
Zamawiającego.

3.

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.Integralną część umowy stanowią:
-

Załącznik nr 1 – oferta;

-

Załącznik nr 2 – znak promocyjny Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy „Zakochaj
się w Warszawie w Włochy";

-

Załącznik nr 3 - znak promocyjny Budżetu Obywatelskiego;

-

Załącznik nr 4 - warunkami przyłączenia tymczasowego zasilenia.

Zamawiający

Wykonawca
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