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Załącznik 2 do SIWZ
Uwaga: komentarze wpisane kursywą stanowią instrukcje dotyczące sposobu uzupełnienia wzoru umowy po
wyłonieniu oferty najkorzystniejszej.

WZÓR UMOWY
zawarta w dniu ..................................................... w Krakowie, pomiędzy
Agencją Rozwoju Miasta S.A., z siedzibą przy ul. Lema 7, 31-571 Kraków zarejestrowaną w rejestrze
przedsiębiorców pod nr KRS 0000146404 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia
w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 351143147, NIP 676-17-03853, o kapitale zakładowym w wysokości 138 241 700 zł w całości opłaconym, reprezentowaną przez:
...................................................................................................................,
...................................................................................................................,
zwaną dalej Zamawiającym,
a
...................................................................................................................,
reprezentowanym przez:
...................................................................................................................,
...................................................................................................................,
zwanym dalej Wykonawcą.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o numerze referencyjnym
ARM/25/2016, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, i wyboru
najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę Strony postanowiły, co następuje:
§ 1. Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się na zasadach określonych w umowie do
dostawy i montażu mebli gotowych stanowiących wyposażenie strefy VIP w TAURON Arena Kraków.
Uwaga: Powyższe dotyczy umowy na część 1 zamówienia.
wykonania, dostawy i montażu mebli na wymiar stanowiących wyposażenie strefy VIP w TAURON Arena
Kraków.
Uwaga: Powyższe dotyczy umowy na część 2 zamówienia.
2. Przedmiot umowy obejmuje:
- projekt mebli,
- wykonanie mebli,
Uwaga: Dwa powyższe tirety dotyczą umowy na część 2 zamówienia.
- dostarczenie mebli,
- wniesienie, ustawienie i montaż mebli we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach na
poziomie B TAURON Arena Kraków (zwaną dalej TAURON Arena Kraków lub Obiekt).
3. Termin wykonania przedmiotu umowy wynosi 60 dni od dnia podpisania umowy. Za termin wykonania
przedmiotu umowy zostanie uznana data bezusterkowego odbioru dokonanego zgodnie z § 2 ust. 2.
4. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy zawarty jest w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym
załącznik 1 do umowy oraz w Opisie mebli stanowiącym załącznik 2 do umowy. W przypadku niezgodności
pomiędzy załącznikiem 1 i 2, wymagane będzie spełnienie co najmniej wymogów określonych w załączniku
1.
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Uwaga: Załącznik 1 do umowy stanowić będzie załącznik 1a lub 1b (odpowiednio dla części zamówienia)
do SIWZ z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na etapie postępowania. Załącznik 2 do umowy
stanowić będzie wykaz mebli z oferty Wykonawcy oraz załączone do niej karty katalogowe, z
uwzględnieniem uzupełnień i wyjaśnień na etapie oceny ofert.
5. Dostarczone meble muszą być fabrycznie nowe i pełnowartościowe oraz nie mogą nosić znamion
jakiegokolwiek uszkodzenia lub używania. Meble muszą być wykonane z materiałów, które posiadają
atesty i certyfikaty potwierdzające spełnianie wymagań stosowania ich w obiektach użyteczności publicznej
(w szczególności w zakresie higieny, trudnozapalności, wytrzymałości).
6. Zamawiający wymaga, aby producent mebli miał wdrożony system zarządzania jakością zgodnie z normą
ISO 9001 lub równoważną w zakresie produkcji mebli.
Uwaga: Ust. 6 dotyczy umowy na część 1 zamówienia.
§ 2. Zasady współpracy stron
1. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu projekt mebli do
akceptacji. Zamawiający zgłosi uwagi do projektu lub dokona jego akceptacji w terminie 7 dni od jego
przedłożenia. W przypadku zgłoszenia uwag, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia
poprawionego projektu w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia uwag.
Uwaga: Ust. 1 dotyczy umowy na część 2 zamówienia.
2. Wykonawca po dostarczeniu, ustawieniu i montażu mebli zgłosi Zamawiającemu przedmiot umowy do
odbioru. Nie później niż wraz ze zgłoszeniem do odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopie
atestów i certyfikatów, o których mowa w § 1 ust. 5 oraz instrukcje użytkowania w języku polskim.
Zamawiający zgłosi uwagi lub dokona odbioru w terminie 7 dni od zgłoszenia do odbioru, z zastrzeżeniem
ust. 5. Brak zgłoszenia uwag przez Zamawiającego w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym
należy traktować jako odbiór bez zastrzeżeń. W przypadku zgłoszenia uwag, Wykonawca zobowiązany
jest do dokonania poprawek w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia uwag.
3. Zgłoszenia, odbiory i akceptacje będą dokonywane przez osoby uprawnione w formie pisemnej lub
elektronicznej.
4. Zamawiający w trakcie wykonywania zapewni Wykonawcy niezbędny do realizacji Umowy dostęp do
pomieszczeń, w których będzie wykonywany montaż mebli oraz do energii elektrycznej i zaplecza
sanitarnego.
5. Zamawiający zastrzega, że dostęp, o którym mowa w ust. 4 będzie niemożliwy lub ograniczony w dniach,
w których w TAURON Arena Kraków lub jej części odbywać się będą imprezy lub będą prowadzone prace
związane z ich organizacją. Wykonawca w takiej sytuacji będzie dokonywać na bieżąco uzgodnień z
Zamawiającym w zakresie możliwych terminów dostępu do pomieszczeń. Wstępny harmonogram
najbliższych imprez stanowi załącznik 3 do umowy. Zamawiający zastrzega jednak, że w czasie realizacji
umowy mogą odbywać się inne wydarzenia poza wskazanymi w harmonogramie.
6. W ramach realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca w szczególności:
a) zapewni wszelki niezbędny sprzęt, środki i personel posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia
w ilości niezbędnej do terminowego wykonania prac, w tym w szczególności do:
- zapewnienia, że wszystkie osoby, którymi będzie się posługiwał przy wykonywaniu umowy będą
posiadały wszelkie wymagane kwalifikacje i aktualne orzeczenia lekarskie stwierdzające brak
przeciwskazań do rodzaju wykonywanych prac oraz zostaną przeszkolone z zakresu BHP zgodnie z
obowiązującymi przepisami, a w szczególności zapewni szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny i
stanowiskowy) przez osoby uprawnione i zapoznane z instrukcją bezpiecznego prowadzenia robót oraz
z oceną ryzyka zawodowego związanego z wykonywanymi czynnościami. Dla każdej z osób
wykonujących prace w TAURON Arena Kraków w czasie jej najmu będzie niezbędne uzyskanie
akredytacji u organizatora imprezy,
- zapewnienia wszystkim osobom, którymi będzie się posługiwał przy wykonywaniu umowy właściwych
środków ochrony indywidualnej, odzieży ochronnej, atestowanego i certyfikowanego sprzętu oraz
przestrzegania obowiązku używania tych środków przez te osoby w trakcie wykonywania prac objętych
umową,
- przedstawienia na żądanie Zamawiającego dokumentów potwierdzających spełnienie w odniesieniu
do każdej z osób wykonujących czynności w Obiekcie wymogów opisanych powyżej,
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b) będzie prowadzić prace w TAURON Arena Kraków w sposób nieutrudniający ponad niezbędną
konieczność funkcjonowania Zamawiającego, Obiektu i jego najemców,
c) wstrzyma prace w TAURON Arena Kraków na żądanie Zamawiającego i na określony przez niego czas,
w uzasadnionych przypadkach, a także zabezpieczy rezultaty prowadzonych prac,
d) będzie prowadzić prace w sposób, który nie będzie ingerował w strukturę TAURON Arena Kraków w
sposób naruszający gwarancję udzieloną przez wykonawcę Obiektu,
e) będzie dbać o należyty porządek na terenie TAURON Arena Kraków, w szczególności doprowadzi do
porządku miejsce wykonywania prac niezwłocznie po zakończeniu ustawiania/montażu mebli oraz w
przypadku wstrzymania prac na żądanie Zamawiającego i usunie wszelkie nieczystości.
7. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy z wykorzystaniem podmiotów wskazanych w ofercie. W
przypadku zmiany podmiotów w stosunku do oferty, Wykonawca jest zobowiązany zwrócić się do
Zamawiającego o akceptację takiej zmiany, przedstawiając informacje o proponowanych podmiotach
analogiczne do przedstawionych w ofercie. Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę, jeśli zaproponowana
zmiana nie wpłynęłaby na ocenę Wykonawcy zgodnie z warunkami udziału w postępowaniu wskazanymi
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku braku uwag Zamawiającego w terminie 7 dni
od dnia zgłoszenia zmiany do akceptacji, uważa się, że Zamawiający zmianę zaakceptował.
8. Osobami do koordynacji realizacji umowy (w tym do zgłaszania do odbioru, dokonywania odbioru
zgłaszania usterek i wad) są:
a) ze strony Zamawiającego ………………… (tel. …………………, e-mail …………………),
b) ze strony Wykonawcy ………………… (tel. …………………, e-mail …………………).
Każda ze Stron ma prawo do zmiany tych osób. O dokonaniu zmiany Strony powiadamiają się na piśmie.
Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.
9. Zgodnie z art. 208 K.p. Strony zobowiązują się do współpracy w zakresie przestrzegania zasad BHP oraz
ppoż. Zamawiający niezwłocznie po podpisaniu umowy poinformuje Wykonawcę o wyznaczeniu
koordynatora sprawującego nadzór nad BHP. Zamawiający oraz Wykonawca ustalają zasady
współdziałania i sposoby postępowania, w tym również w przypadku zagrożenia dla zdrowia lub życia
pracowników, w brzmieniu określonym w Załączniku 4 do umowy.
§ 3. Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi ….……… zł brutto (słownie:
………………………………………… zł), w tym podatek VAT ……… %, zgodnie z poniższą kalkulacją:
Lp.

Asortyment

Oferowane urządzenie (producent,
oznaczenie modelu)

Cena
jednostkowa
netto

Ilość
sztuk

1

stół okrągły

10

2

stolik
kwadratowy

10

3

sofa
trzyosobowa

10

4

sofa
dwuosobowa

2

5

krzesło
konferencyjne

50

6

fotel

24

7

krzesło barowe

15

8

kosz na śmieci
3l

54

kosz na śmieci
5l
Uwaga: Powyższa tabela dotyczy umowy na część 1 zamówienia.
9

33

Cena
ogółem
netto
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Lp.
1

Asortyment

Cena
jednostkowa
netto

lada barowa

4/9

Ilość
mb.

Cena
ogółem
netto

48,64

2
szafka do zabudowy rur
Uwaga: Powyższa tabela dotyczy umowy na część 2 zamówienia.

20,2

2. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie z tytułu należytej oraz zgodnej z
obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu umowy, w tym należne podatki i opłaty.
3. Zapłata Wykonawcy nastąpi na podstawie faktury wystawionej na podstawie protokołu odbioru,
potwierdzającego odbiór przedmiotu umowy zgodnie z § 2 ust. 2.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr
…………………………………………… w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo sporządzonej faktury VAT, przy czym za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia
rachunku Zamawiającego.
5. Przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią wymaga zgody
Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
§ 4. Gwarancja przy sprzedaży
1. Wykonawca udziela gwarancji przy sprzedaży na cały przedmiot umowy na okres 24 miesięcy od dnia
odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 2.
2. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji przy sprzedaży wad lub usterek Wykonawca zobowiązuje
się usunąć je (lub dostarczyć meble zastępcze o nie gorszych parametrach) w terminie 14 dni od chwili
przekazania powiadomienia przez Zamawiającego pisemnie lub drogą elektroniczną. W przypadku
konieczności sprowadzenia specjalistycznych części zamiennych lub urządzeń termin ten nie może być
dłuższy niż 21 dni. Strony mogą wspólnie uzgodnić dłuższy termin usunięcia wad w szczególnie
uzasadnionych przypadkach.
3. Gwarancja będzie świadczona w miejscu użytkowania mebli na koszt Wykonawcy. W przypadku, gdy
naprawa przedmiotu umowy w miejscu jego użytkowania okaże się niemożliwa, transport mebli oraz
ponowne wniesienie i montaż będzie odbywać się staraniem i na koszt Wykonawcy.
4. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu leżącego po stronie Wykonawcy nie usunie on wady lub usterki w
wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo zaangażować inny podmiot do usunięcia wad, na koszt i
ryzyko Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązany jest pokrycia związanych z tym kosztów w ciągu 14 dni od
dnia wezwania do zapłaty.
5. Wykonawca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 przez cały okres
gwarancji przy sprzedaży do zapewnienia serwisu gwarancyjnego i przeglądów technicznych wymaganych
w celu utrzymania gwarancji.
6. Rękojmia za wady przysługuje Zamawiającemu na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
§ 5. Rozwiązanie i odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu i Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadkach przewidzianych
w Kodeksie Cywilnym.
2. Zamawiający może ponadto rozwiązać umowę, w całości lub części zależnie od swojego wyboru, w
przypadku:
a) zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 1 ust. 3 przekraczającej 14 dni, pomimo wyznaczenia
dodatkowego 7-dniowego terminu na wywiązanie się ze swoich obowiązków;
b) nieusunięcia przez Wykonawcę wad lub usterek w terminie określonym w § 4 ust. 2, pomimo
wyznaczenia dodatkowego 7-dniowego terminu na ich usunięcie;
c) gdy naliczone Wykonawcy kary umowne osiągnęły pułap określony w § 6 ust. 3.
W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej już
części umowy.
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3. Odstąpienie lub rozwiązanie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawiera
uzasadnienie.
4. Rozwiązanie od umowy w przypadkach, o których stanowi ust. 2 nastąpi w ciągu 30 dni od dnia, w którym
powstała przyczyna do rozwiązania umowy.
5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie zamówienia nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim
przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części
umowy.
6. Wykonawcy, w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy, nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia z tytułu zwrotu
nakładów poniesionych z tytułu realizacji umowy ani z tytułu utraconego wynagrodzenia. Wykonawca
otrzyma wynagrodzenie wyłącznie za usługi należycie wykonane do momentu odstąpienia lub rozwiązania.
§ 6. Kary umowne
1. W przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary
umowne zgodnie z poniższymi zasadami.
2. W przypadku rozwiązania umowy z winy Wykonawcy, przed jej wykonaniem, Zamawiającemu przysługuje
prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 10% całkowitej wartości brutto wskazanej w § 3 ust. 1.
3. W przypadku niewykonania Umowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia
kary umownej w wysokości 10% całkowitej wartości brutto wskazanej w § 3 ust. 1.
4. W przypadku nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje prawo do
naliczenia następujących kar umownych:
a) W przypadku zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 1 ust. 3, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia brutto za wykonanie
umowy za każdy dzień zwłoki.
b) W przypadku zwłoki w stosunku do terminu usunięcia wad lub usterek lub dostarczenia mebli wolnych
od wad lub usterek w okresie gwarancji przy sprzedaży, zgodnie z § 4 ust. 2, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto za wykonanie
umowy za każdy dzień zwłoki.
5. W przypadku innego nienależytego wykonania usługi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości do 5% całkowitej wartości brutto
wskazanej w § 3 ust. 1.
6. Łączna wysokość kar, o których mowa w ust. 4 i 5 nie przekroczy 20% wartości całkowitego wynagrodzenia
brutto za wykonanie umowy.
7. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość
należnych kar umownych lub w przypadkach nieobjętych karami umownymi, na zasadach ogólnych
przewidzianych w Kodeksie cywilnym.
8. Zamawiający ma prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.

§ 7. Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Istotna zmiana postanowień umowy jest dopuszczalna w przypadku:
a) wymiany elementów przedmiotu umowy na równoważne lub lepsze (pod względem estetyki,
wytrzymałości i bezpieczeństwa), w szczególności w przypadku wycofania danego elementu z rynku,
zakończenia jego produkcji lub dystrybucji – w tej sytuacji wysokość wynagrodzenia nie ulegnie zmianie;
b) ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, a tym samym proporcjonalnie wynagrodzenia, z uwagi
na warunki finansowe Zamawiającego, celowość lub inne nieprzewidziane okoliczności.

Dostawa mebli do strefy VIP TAURON Arena Kraków
Załącznik 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Wzór umowy

6/9

§ 8. Ubezpieczenie Wykonawcy
1. W całym czasie trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest posiadać ważne ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej przez niego działalności.
2. Przedmiot ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 obejmuje odpowiedzialność cywilną (deliktową lub
kontraktową) Wykonawcy za wszelkie szkody wyrządzone przez Wykonawcę w związku z realizacją usług.
Ochrona obejmuje odpowiedzialność za szkody rzeczowe (to jest szkody polegające na uszkodzeniu lub
zniszczeniu rzeczy oraz skutki następcze tych zdarzeń) oraz szkody osobowe (to jest szkody polegające
na spowodowaniu śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia oraz skutki następcze tych zdarzeń, w
tym oc pracodawcy). Ubezpieczenie ma obejmować wszelkie zdarzenia zaistniałe w tym okresie realizacji
umowy, w tym również zdarzenia zaistniałe w okresie realizacji umowy i ujawnione już po upływie tego
okresu.
3. Suma ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 winna wynosić w przypadku wszelkich szkód na osobie oraz
szkód na mieniu co najmniej 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.
4. Na potwierdzenie warunku opisanego w ust. 1 Wykonawca przedstawił przed zawarciem umowy kopię
dokumentu ubezpieczenia. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia przed upływem okresu
obowiązywania niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowiązany do doręczenia Zamawiającemu kopii
dokumentu ubezpieczenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem na kolejny okres, nie później niż przed
datą wygaśnięcia dotychczasowej umowy ubezpieczenia.
5. Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymywania
warunków umowy ubezpieczenia. Wykonawca przedkłada drogą elektroniczną dowody opłacania składek
w terminie 7 dni po ich uiszczeniu.
§ 9. Poufność
Wykonawca zobowiązany jest zachować w poufności wszelkie informacje prawnie chronione, uzyskane w
związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy, w szczególności stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa prowadzonego przez Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), w
tym nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub
organizacyjne przedsiębiorstwa. Postanowienia niniejszej klauzuli zachowują moc bez ograniczeń
czasowych.
§ 10. Odpowiedzialność Wykonawcy
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkie szkody na osobie i w mieniu
poniesione przez Zamawiającego wyrządzone podczas i w związku z wykonywaniem umowy przez osoby
realizujące przedmiot umowy z przyczyn leżach po ich stronie, niezależnie od kary umownej.
2. W przypadku zaistnienia szkody o której mowa w ust. 1, Zamawiający w terminie 3 dni od jej ujawnienia
powoła komisję (minimalny skład 3 osobowy), do której zadań należeć będzie określenie przebiegu
zdarzenia, okoliczności oraz wskazania odpowiedzialnych za powstanie szkody.
3. W przypadku stwierdzenia przez komisję, o której mowa w ust. 2, iż szkoda powstała w wyniku
niedopełnienia lub nienależytego wykonywania obowiązków przez Wykonawcę, Zamawiający może
zażądać od Wykonawcy zapłaty odszkodowania, w wysokości szkody określonej przez Zamawiającego, w
terminie 7 dni od poinformowania Wykonawcy o decyzji Zamawiającego.
4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Wykonawcę w związku z
wykonywaniem niniejszej umowy w sprzęcie używanym przez Wykonawcę, jak również przez pracowników
Wykonawcy.
§ 11. Postanowienia końcowe
1. Podmiotem uprawnionym do reprezentowania wykonawców wspólnie realizujących umowę, w tym do
składania oświadczeń woli w ich imieniu i na ich rzecz, wystawiania faktur, przyjmowania zapłaty od
Zamawiającego, przyjmowania zgłoszeń wad, usterek lub uwag do realizacji zamówienia jest
…………………………………………………… (dalej: „Lider”). Wszelkie oświadczenia dokonane względem
Lidera oraz wszystkie świadczenia spełnione do rąk Lidera wywołują skutki prawne w stosunku do każdego
i wszystkich Wykonawców wspólnie realizujących umowę. Zapłata dokonana na ręce Lidera zwalnia
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Zamawiającego ze zobowiązania w stosunku do każdego z wykonawców wspólnie realizujących umowę.
Wszelkie oświadczenia złożone przez Lidera w imieniu wykonawców wspólnie realizujących umowę są
wiążące dla każdego z nich.
Zapis dotyczy wyłącznie przypadku, gdy umowa będzie zawierana z wykonawcami wspólnie ubiegającymi
się o udzielenie zamówienia.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego oraz
Prawa zamówień publicznych.
3. Spory powstałe na tle wykonywania umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla
Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
Integralną częścią umowy są następujące załączniki:
Załącznik 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik 2 – Opis mebli
Załącznik 3 – Harmonogram imprez w TAURON Arena Kraków
Załącznik 4 – Zasady współdziałania i sposoby postępowania, w tym również w przypadku zagrożenia dla
zdrowia lub życia pracowników

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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Załącznik 3 do Umowy
Harmonogram imprez w TAURON Arena Kraków
LUTY 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
MARZEC 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
KWIECIEŃ 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
MAJ 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
CZERWIEC 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Legenda:
prace niedozwolone
prace dozwolone w ograniczonym zakresie czasu i miejsca, uzgodnionym z Zamawiającym
prace niedozwolone lub dozwolone w ograniczonym zakresie czasu i miejsca, uzgodnionym z
Zamawiającym – prawdopodobne
prace dozwolone
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Załącznik 4 do Umowy
Zasady współdziałania i sposoby postępowania, w tym również w przypadku zagrożenia dla zdrowia lub życia
pracowników
1. Podstawą dopuszczenia do wykonywania robót w ramach niniejszej umowy jest:
a) posiadanie obowiązkowych profilaktycznych badań lekarskich;
b) uprzednie odbycie przez osoby wykonujące roboty wymaganych szkoleń w zakresie BHP;
c) posiadanie środków ochrony indywidualnej ochrony, odzieży i obuwia roboczego;
d) zapoznanie z instrukcjami BHP i ppoż. obowiązującymi w TAURON Arenie Kraków;
e) zapoznanie z zakresem występowania zagrożeń wypadkowych;
f) posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych na wykonywanie określonych prac.
2. Wykonawca będzie delegował do prac na terenie TAURON Areny Kraków wyłącznie takich pracowników,
którzy spełniają wymagania określone w ust. 1 pkt a–f. Przed przystąpieniem każdej nowej osoby do
realizacji robót Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu pisemną informację potwierdzającą
spełnienie wymienionych wyżej wymagań.
3. W razie zaistnienia wypadku przy pracy pracownika Wykonawcy, ustalenia okoliczności i przyczyn
wypadku dokonuje zespół powypadkowy powołany przez zakład pracy poszkodowanego pracownika.
Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku odbywa się w obecności przedstawiciela Zamawiającego.
4. Zamawiający wyznaczy koordynatora, który sprawować będzie nadzór osobiście i za pośrednictwem
innych upoważnionych osób, nad przestrzeganiem przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych.
5. Koordynator ma prawo:
a) kontroli wszystkich pracowników w miejscu pracy, w tym niezwłocznego odsunięcia od pracy
pracownika:
i. zatrudnionego przy pracach wzbronionych;
ii. który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla
życia lub zdrowia własnego lub innych osób;
b) wydawania poleceń w zakresie poprawy warunków pracy i przestrzegania przepisów i zasad BHP oraz
ochrony przeciwpożarowej;
c) uczestniczenia w kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
d) występowania z zaleceniem usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych oraz uchybień w zakresie
BHP;
e) niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub urządzenia w razie wystąpienia bezpośredniego
zagrożenia życia lub zdrowia pracownika lub innej osoby;
6. Wyznaczenie koordynatora nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny
pracy zatrudnionym pracownikom.

