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Załącznik Nr 3 do zaproszenia do składania ofert

UMOWA Nr……../2019

(Projekt Umowy)

zawarta w dniu …....................... r. w Wołominie pomiędzy,

Gminą Wołomin  z  siedzibą  ul.  Ogrodowa 4,  05-200 Wołomin  NIP:  125-13-33-722 reprezentowaną

przez  Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  „Huragan”  w  Wołominie  z  siedzibą  w  05-200  Wołomin  przy  ul.

Korsaka 4, w imieniu którego, na podstawie Pełnomocnictwa Burmistrza Wołomina nr WK.077.217.2019

z dnia 30.07.2019 r. działa:

Pan Krzysztof Gawara – Dyrektor

przy kontrasygnacie Pani Bożeny Wielgolaskiej – Skarbnik Gminy Wołomin 

zwanym dalej Zamawiającym

a

…...................................................................................................................................................

…...................................................................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą

Zważywszy  na  fakt,  iż  wartość  przedmiotu  zamówienia  nie  przekracza  wyrażonej  w  złotych

równowartości  kwoty  30   000  euro,  co  nie  wymaga  zastosowania  procedury  wyłonienia  oferenta  z

zastosowaniem przepisów prawa zamówień publicznych, a jednocześnie z uwagi na wartość zamówienia,

wyboru najkorzystniejszej  oferty dokonano z zastosowaniem wymagań wynikających z Zarządzenia nr

2/2019 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji  „Huragan” z dnia 16.01.2019 roku, Strony niniejszym

postanawiając zawrzeć umowę o następującej streści:

Mając na uwadze obowiązkową centralizację  rozliczeń podatku od towarów i usług,  która w Gminie

Wołomin  nastąpiła  1  stycznia  2017roku  informujemy,  iż  Odbiorcą  przedmiotu  umowy  jest  Gmina

Wołomin  z  siedzibą:  ul.  Ogrodowa  4,  05-200  Wołomin,  NIP:  125-13-33-722,  zaś  jednostką

realizującą/Płatnikiem jest:  Ośrodek Sportu i  Rekreacji  „Huragan” w Wołominie z siedzibą przy ul.

Korsaka 4, 05-200 Wołomin. 

§1
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1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest „Montaż i demontaż składanego lodowiska sezonowego „Biały

Orlik” w Wołominie” na boisku wielofunkcyjnym w Zespole Szkół nr 3 przy ul. Kazimierza Wielkiego 1

w Wołominie.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

a) Transport elementów składanego lodowiska z miejsca składowania usytuowanego w Ośrodku Sportu i

Rekreacji „Huragan” w Wołominie ul. Korsaka 4 na boisko wielofunkcyjne w Zespole Szkół nr 3 przy ul.

Kazimierza Wielkiego 1 w Wołominie;

b)  Demontaż  na  rozpoczęcie  działalności  lodowiska  i  montaż  na zakończenie  działalności  lodowiska

dwóch koszy do koszykówki na boisku wielofunkcyjnych;

c) Rozłożenie orurowania lodowiska;

d) Montaż oraz rozruch lodowiska- składającego się z następujących czynności:

- rozwinięcie maty lodowiska;

- skręcenie złączy typu victaulic znajdujących się na kolektorach zasilających i powrotnych;

- montaż rurociągów przesyłowych do agregatu łączących kolektory z chillerem;

- przeprowadzenie próby szczelności układu chłodniczego przy użyciu sprężonego powietrza o ciśnieniu

2,5 bar;

- napełnienie instalacji glikolem wraz z odpowietrzeniem układu chłodniczego;

- montaż band lodowiska;

- wytworzenie tafli lodu o grubości minimum 5 cm nad rurkami.

e) Szczegółowe dokonanie kontroli szczelności układu chłodzenia;

f) Przygotowanie odpowiedniej warstwy lodu;

g) Uruchomienie i przegląd agregatu chłodniczego zapewniającego właściwe funkcjonowanie lodowiska;

h) Demontaż lodowiska nastąpi po roztopieniu lodu na płycie lodowiska składającego się z następujących

czynności:

- opróżnienie instalacji z glikolu poprzez zawór spustowy;

- demontaż band lodowiska;

- zwinięcie orurowania;



Montaż i demontaż składanego lodowiska sezonowego

„Biały Orlik” w Wołominie.

Nr referencyjny: OSiR 1/12/2019
- usuniecie warstwy izolacyjnej;

i)  Transport  zdemontowanych  elementów  składanego  lodowiska  w  miejsce  wskazane  przez

Zamawiającego na terenie Gminy Wołomin.

§2

1. Wykonawca zobowiązuje się do dnia 23 grudnia 2019 r. uruchomić lodowisko będące przedmiotem

zamówienia.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoich działań na terenie prac montażowych.

3.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  końca  miesiąca  marca  2019  r.  wykonać  demontaż  i  transport

elementów składanego lodowiska do miejsca składowania – wskazanego przez Ośrodek.

4. Odbiór i zdanie przedmiotu zamówienia odbędzie się protokołem zdawczo-odbiorczym.

5. Wynajmujący oświadcza, iż posiada środki i niezbędną wiedzę, by prawidłowo zrealizować

przedmiot zamówienia.

6. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do zlecenia zastępczego wykonania prac na koszt Wykonawcy

w przypadku nie  dochowania przez Zamawiającego terminu wskazanego w niniejszej  umowie  z tym

zastrzeżeniem, że Zamawiający zobowiązany jest do uprzedniego wezwania na piśmie Wykonawcy do

wykonania tych prac z zakreśleniem dodatkowego, co najmniej 7 dniowego terminu.

§3

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o których mowa w § 1 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie

umowne  brutto  w  wysokości:  …………………………………………………….PLN  (słownie:

………………………….zł) wraz z należnym podatkiem VAT.

2. Wynagrodzenie umowne, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją

postanowień niniejszej umowy.

3. Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie faktury VAT, wystawionej przez

Wykonawcę w terminie 21 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Ośrodka

w dwóch ratach- odrębnie za montaż i demontaż elementów składanego lodowiska.

4.  Należności  z  tytułu  faktury  będą  płatne  przez  Ośrodek  na  konto  Wykonawcy  z  wykorzystaniem

Mechanizmu Podzielnej Płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2018r. Poz. 2174 z późn. zm.), tj. na rachunek bankowy lub rachunek w
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spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej Wykonawcy o numerze.................................................

w ramach którego został aktywowany Rachunek VAT, przeznaczony do przyjmowania i dokonywania

płatności kwot należności wynikających z faktur z wykazaną kwotą podatku.

5.  Strony zgodnie  postanawiają,  iż  w przypadku  zgłoszenie  przez  Zamawiającego  zastrzeżeń,  co  do

prawidłowości wykonania usługi objętej przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest

wstrzymania się z wystawieniem faktury do czasu ustalenia przez Strony na piśmie sposobu i terminu

naprawy nieprawidłowości, a w przypadku wystawienia faktury, Zamawiający nie ma obowiązku zapłaty

jakichkolwiek odsetek za opóźnienie w płatności.

§4

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1. Transport, montaż i uruchomienie lodowiska w terminie do dnia 23 grudnia 2019 r.

2. Zapewnienia ciągłości dostawy środków konserwacyjnych na cały okres użytkowania lodowiska.

3.  Serwisu maszyn stanowiących wyposażenie lodowiska (naprawa na miejscu lub bądź wymiana na

sprawne technicznie w terminie do 48 godzin po zgłoszeniu usterki).

4.  Usunięcia  usterek  związanych  z  infrastrukturą  lodowiska  w terminie  do  48 godzin  po  zgłoszeniu

usterki.

5.  Doradztwa  technicznego  i  innego  w  zakresie  funkcjonowania  lodowiska  w  całym  okresie

obowiązywania umowy.

6. Demontaż lodowiska w terminie do końca miesiąca marca 2020 r.

§5

1.  Ośrodek zobowiązuje  się  do  pokrycia  dodatkowych  kosztów wynikających  z  ewentualnego  braku

części  i  materiałów,  których zakup Wykonawca uzasadni i  wskaże,  jako niezbędne do prawidłowego

wykonania usług i dostarczy na miejsce montażu lodowiska, o ile uprzednio Ośrodek zaakceptuje na

piśmie koszty dodatkowych prac.

2. Rozliczenie dodatkowych kosztów, nastąpi na podstawie odrębnej faktury.

§6
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1. Strony uzgadniają stosowanie następujących kar umownych:

a) W przypadku odstąpienia od umowy przez Ośrodek z przyczyn,  za które ponosi odpowiedzialność

Wykonawca, Wykonawca zapłaci Ośrodkowi karę w wysokości 15% wartości brutto przedmiotu umowy,

o której mowa w § 3 niniejszej umowy.

b) Za powstałe opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy, o

której mowa w § 3 umowy oraz za każdy dzień opóźnienia licząc od momentu ustalonego w § 2 pkt. 1.

c) Jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn niezależnych od Stron, wówczas następuje rozliczenie

dotychczasowych prac wykonywanych robót, bez naliczania kar.

§7

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy

kodeksu cywilnego.

2.  Strony  zgodnie  oświadczają,  że  wszelkie  ewentualne  spory  wynikające  z  realizacji  postanowień

umowy  będą  starały  się  rozwiązać  polubownie.  W  przypadku  braku  porozumienia  właściwym  dla

rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Ośrodka.

3. Wszelkie  zmiany i uzupełnienia umowy dla swojej ważności wymagają formy pisemnej  w postaci

aneksu pod rygorem nieważności. Strony nie mogą powoływać się na ustalenia pozaumowne.

4. Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający Wykonawca


