UMOWA DZIERŻAWY

Załącznik nr 5 do siwz

Zawarta w dniu ……………………. pomiędzy:
Gminą Miejską Przemyśl - Przemyskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, ul. Mickiewicza 30,
37-700 Przemyśl reprezentowanym przez :
- Dyrektora
– Gretę Ostrowską
- Gł. Księgowego - …………………………
zwanego dalej „Zamawiającym”,
a
…………………………………………
…………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”.
o następującej treści:
Umowę zawarto w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2019.1843 z późn. zm.), dla zadania p.n.
„Dzierżawa lodowiska mobilnego sztucznie mrożonego w sezonie zimowym 2019/2020 wraz z
zadaszeniem”
PRZEDMIOT UMOWY
§1
Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa na rzecz zamawiającego lodowiska mobilnego, sztucznie
mrożonego o wymiarach 20m x 40m o powierzchni 800m2 wraz z zadaszeniem w sezonie zimowym
2019/2020. Przedmiot umowy obejmuje montaż lodowiska i zadaszenia oraz niezbędnego osprzętu
oraz demontaż i odbiór lodowiska, zadaszenia i osprzętu po zakończeniu okresu dzierżawy przez
wykonawcę.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1. Lodowisko mobilne
- dzierżawa sezonowego (mobilnego) lodowiska obejmująca dostawę i montaż lodowiska mobilnego
sztucznie mrożonego o wymiarach 20m x 40m wraz z zadaszeniem , agregatem chłodniczym i
niezbędnym osprzętem
- rozmieszczenie i instalacja wszystkich podzespołów (własnych Wykonawcy)
- uruchomienie lodowiska i budowa pierwszej warstwy lodu
- przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi agregatu i sprzętu związanego
z eksploatacją lodowiska, w tym zmiana parametrów pracy agregatu chłodniczego w zależności
od warunków atmosferycznych
- oddanie lodowiska do użytku Zamawiającego
- serwisowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z ofertą (czas reakcji serwisu…………………..
- demontaż sezonowego (mobilnego) lodowiska po zakończeniu okresu dzierżawy i zabranie przez
Wykonawcę, z terenu zamawiającego lodowiska wraz z osprzętem i agregatem
Agregat chłodniczy
Agregat chłodniczy powinien posiadać parametry techniczne zapewniające sprawne funkcjonowanie
lodowiska.
Orurowanie lodowiska z polietylenu
Wymiary 20x40m (800m2).

Lodowisko przenośne, demontowalne. Dostarczone w matach. Maty łączone na miejscu.
Produkt: rury z polietylenu PE-100 do instalacji pod ciśnieniem.
Maty sprawdzone pod względem szczelności.
Folia izolacyjna
Glikol 35% do napełnienia układu

Informacje dodatkowe:
Sezonowe (mobilne) lodowisko sztucznie mrożone o wymiarach 20m x 40m zostanie zamontowane
na płycie betonowej nieczynnego lodowiska Zamawiającego przy ul. Sanockiej 12 w Przemyślu, obudowanego bandą.
Wykonawca upoważnia przeszkolonych przez siebie pracowników Zamawiającego, do wprowadzania
zmian parametrów pracy agregatu chłodniczego, w zakresie temperatury chłodzenia, w zależności
od warunków atmosferycznych
Serwisowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z ofertą –czas reakcji serwisu .........godzin
Demontaż lodowiska po zakończeniu okresu dzierżawy i wywiezienie lodowiska oraz urządzeń Wykonawcy z terenu Zamawiającego – w terminie 5 dni od zakończenia niniejszej umowy.
Wykonawca dokona uruchomienia lodowiska w terminie jak w §2 ust. 2. Wykonawca zastrzega
sobie prawo do przesunięcia terminu rozpoczęcia montażu przedmiotu zamówienia i/lub uruchomienia lodowiska w razie nieprzewidzianych czynników pogodowych, takich jak silne opady śniegu lub
deszczu, lub innych podobnych, uniemożliwiających prowadzenie robót zewnętrznych.
2. Zadaszenie lodowiska – hala namiotowa
Opis techniczny hali namiotowej
- konstrukcja płatwi i przęseł z profili aluminiowych
- łączniki stalowe zabezpieczone antykorozyjnie
- dach; plandeka
- ściany; plandeka
- ilość wejść do hali do ustalenia z Zamawiającym
- oświetlenie hali

Informacje dodatkowe:
Zadaszenie lodowiska – hala namiotowa, zostanie zamontowane na płycie betonowej nieczynnego
lodowiska Zamawiającego przy ul. Sanockiej 12 w Przemyślu, nad lodowiskiem mobilnym.
Demontaż zadaszenia lodowiska po zakończeniu okresu dzierżawy i wywiezienie zadaszenia Wykonawcy z terenu Zamawiającego – w terminie 5 dni od zakończenia niniejszej umowy.
3. Odbiór przedmiotu zamówienia
Z czynności odbioru lodowiska po jego dostawie, montażu i uruchomieniu zostanie sporządzony i
podpisany przez strony protokół odbioru. Odmowa podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego bez uzasadnionej istotnej przyczyny, uprawnia Wykonawcę do sporządzenia i podpisania protokołu odbioru jednostronnie i dostarczenia do Zamawiającego.

1.
2.
3.
4.

TERMINY
§2
Dostawa i montaż przedmiotu zamówienia do dnia 02.12.2019 (lodowisko wraz z zadaszeniem)
z oddaniem przedmiotu umowy do użytku Zamawiającego
Budowa warstw lodu i uruchomienie lodowiska - do dnia 05.12.2019
Dzierżawa na okres; 02.12.2019 – 29.02.2020 z możliwością przedłużenia (§ 4 ust. 3)
Demontaż lodowiska po zakończeniu okresu dzierżawy i wywiezienie lodowiska oraz urządzeń
Wykonawcy z terenu Zamawiającego – w terminie 5 dni od zakończenia niniejszej umowy.

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
§3

1.
Zamawiający zapewni:
a) Przyłącze prądu o min. 250A lub więcej, prąd 3 fazy, 50 Hz, 400 Volt,
b) Kabel do podłączenia agregatu, o długości odpowiednio dobranej od miejsca źródła prądu do
miejsca usadowienia agregatu,
c) Dostawę wody do polewania lodowiska,
d) Miejsce do rozłożenia lodowiska o powierzchni min. 32 x 42m, o nawierzchni, która będzie miała
spadek nie większy niż 2 cm na całej powierzchni. Możliwe nawierzchnie: asfalt, płyty betonowe,
sztuczna trawa, boisko, piasek, podest drewniany itp..
e) Miejsce do usadowienia agregatu chłodniczego, w odległości nieprzekraczającej 10m od instalacji
kolektorów lodowiska.
f) Oddelegowanie pracowników którzy zostaną przeszkoleni z obsługi lodowiska.
g) pracownikom Wykonawcy dostęp do wszystkich elementów lodowiska wymienionych w § 1, na
każde życzenie Wykonawcy.

1.

WYNAGRODZENIE
§4
Wykonawca wydzierżawia Zamawiającemu przedmiot umowy określony w § 1 niniejszej

umowy – na sezon zimowy 2019/2020, który obejmuje okres od dnia 02.12.2018 do 29.02.2020. z
możliwością przedłużenia, a Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy czynszu
dzierżawnego w łącznej wysokości … ………………zł brutto za cały okres trwania dzierżawy, w tym
należny podatek VAT w wys. ……% w kwocie……. ………zł, płatnego w terminie 14 dni od daty
otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego. Podstawą wystawienia faktury, będzie protokół
odbioru lodowiska określony w ust. 6.
2.
Dzierżawca wystawi fakturę w terminie 7 dni od podpisania protokołu odbioru przedmiotu
umowy i zakończeniu dzierżawy
3.
Zamawiający ma prawo przedłużyć okres dzierżawy. W tym celu powinien skontaktować się
z Wykonawcą co najmniej 14 dni roboczych przed upływem terminu dzierżawy oraz poinformować
go o tym fakcie. Przedłużenie umowy dzierżawy wymaga formy pisemnej oraz sporządzenia
odpowiedniego aneksu. Przedłużenie okresu dzierżawy nie wpłynie na wysokość czynszu
określonego w ust.1.
4.
W przypadku opóźnienia płatności, Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek za
opóźnienie w wysokości ustawowej.
5.
W przypadku braku możliwości lub ograniczenia możliwości używania przez Zamawiającego
przedmiotu zamówienia do celów określonych niniejszą Umową, na skutek okoliczności nieleżących
po stronie Zamawiającego a wynikających z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy,
należny za dany okres czynsz zostanie obniżony odpowiednio do liczby dni, przez które Zamawiający
nie mógł właściwie używać przedmiotu zamówienia lub jego części (1/90 kwoty czynszu brutto a
każdy dzień).
6.
Z czynności odbioru lodowiska po zakończeniu okresu trwania dzierżawy, zostanie
sporządzony protokół odbioru, podpisany przez obie strony.
OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA STRON
§5
1.
Tylko Wykonawca może dokonać uruchomienia i rozruchu lodowiska. Po zakończeniu
montażu lodowiska Wykonawca i Zamawiający przeprowadzą wspólnie rozruch próbny agregatu
przez co najmniej 12 godzin, a także podpiszą protokół odbioru potwierdzający poprawne działanie
lodowiska.

2.
Tylko Wykonawca jest uprawniony do dokonywania czynności serwisowych oraz usuwania
awarii w okresie trwania dzierżawy. W przypadku zlecenia przez Zamawiającego wykonania w/w
czynności osobie trzeciej lub dokonania ich samemu przez Zamawiającego, Wykonawca będzie
uprawniony do odstąpienia od umowy.
§6

W trakcie eksploatacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający zobowiązuje się do:
- ochrony wszystkich elementów przedmiotu zamówienia w szczególności orurowania, węży
giętkich oraz agregatu chłodniczego, zadaszenia, przed wszelkimi uszkodzeniami wywołanymi
aktami wandalizmu,
- zapewnienia porządku wokół agregatu chłodniczego, tak aby było niemożliwe zassanie przez
agregat worków plastykowych lub innych podobnych przedmiotów,
- zapewnienia porządku wokół lodowiska,
- zapewnienia nadzoru na tafli lodowiska, tak aby osoby korzystające z lodowiska nie zniszczyły
umyślnie lub przypadkowo orurowania, węży giętkich lub zadaszenia, a co za tym idzie nie
spowodowały nieszczelności oraz wycieku roztworu glikolu
- zapewnienia braku dostępu osób trzecich i niepowołanych do jednego z boków lodowiska o dł. 40m
na którym będą umieszczone kolektory.
2.
W razie awarii lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia z winy zamawiającego - Zamawiający
ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody oraz koszty związane z ich naprawą.
3.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zużycie urządzenia będące następstwem jego
prawidłowego użytkowania.
4.
W trakcie trwania umowy Strony nie wyrażają zgody na przeniesienia praw lub obowiązków
wynikających z tej umowy na osoby trzecie.

1.

Ewentualne

awarie

AWARIE
§7
Zamawiający będzie

zgłaszał

telefonicznie

pod

numerem

telefonu: …………………….. oraz niezwłocznie potwierdzi na piśmie i prześle listem poleconym pod
adres: ......................................................................................................................................
2.
Czas reakcji na zgłoszenie awarii lodowiska wynosi …… godzin od zgłoszenia, zaś czas
naprawy nie będzie dłuższy niż 2 dni od dnia zgłoszenia
§8
1.
Koszty związane z usunięciem awarii ponosi Wykonawca, jeśli awaria nastąpiła z przyczyn, za
które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności.
2.
Koszty związane z usunięciem awarii ponosi Zamawiający, jeśli awaria nastąpiła z przyczyn,
za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność.
3.
W sytuacji jak w ust. 2 faktura wystawiona zostanie na podstawie protokołu spisanego przez
Strony – protokół obejmuje ilość roboczogodzin spędzonych przez jednego pracownika serwisu przy
usuwaniu awarii w siedzibie Zamawiającego oraz koszty dojazdu.
4.
O sposobie doprowadzenia agregatu lub innego elementu przedmiotu zamówienia do
sprawności decyduje strona ponosząca koszty awarii.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§
1.
W przypadku nie wywiązywania się wykonawcy z obowiązków określonych w umowie, zamawiający może jednostronnie zerwać umowę ze skutkiem natychmiastowym – po uprzednim pisemnym wezwaniu do wywiązywania się przez wykonawcę z obowiązków – które okazało się
bezskuteczne.
2.
Niniejsza umowa w innych wypadkach może zostać rozwiązana przed okresem na który została zawarta wyłącznie na zasadzie porozumienia między stronami umowy – w formie aneksu.

3.

W przypadku zerwania umowy przez zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
wykonawcy, wykonawca zapłaci karę zamawiającemu w wysokości określonej w § 9 pkt
c)

KARY UMOWNE
§9
1.
W przypadku nie należytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy,
Zamawiający może naliczyć kary umowne:
a) za każdy dzień zwłoki w uruchomieniu lodowiska, z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi
Wykonawca, w wysokości 0,5% wartości czynszu netto za cały okres trwania niniejszej Umowy,
jednakże nie więcej niż 10% wartości czynszu za cały okres trwania niniejszej Umowy,
b) za każdy dzień zwłoki w usuwaniu wad i awarii w stosunku do terminu, o którym mowa w § 7
Umowy, w wysokości 0,5% wartości czynszu netto za cały okres trwania niniejszej Umowy,
jednakże nie więcej niż 10% wartości czynszu za cały okres trwania niniejszej Umowy,
c) w razie odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn za które wyłączną
odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w
wysokości 20% wartości czynszu netto za cały okres trwania niniejszej Umowy.
2.
W przypadku, gdy powyższe kary nie pokryją szkody w pełnej wysokości Strony mogą
dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
USTALENIA KOŃCOWE
§ 10
Ani Wykonawca ani Zamawiający nie będą ponosić odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji
zobowiązań wynikających z Umowy, jak również za szkody poniesione przez drugą Stronę, o ile będą
one skutkiem lub wynikiem zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności o charakterze siły wyższejsiły przyrody.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.
§ 12
Spory wynikłe na tle wykonania Umowy między Stronami rozstrzygane będą polubownie, a w
przypadku braku lub niemożliwości osiągnięcia porozumienia, rozstrzygać będzie właściwy
miejscowo sąd dla siedziby Zamawiającego.
§ 13
O wszelkich zmianach nazwy, adresu Zamawiającego i Wykonawcy powiadomi niezwłocznie
odpowiednio drugą Stronę pod rygorem uznania, że korespondencja dostarczona pod ostatni znany
adres została prawidłowo doręczona.
§ 14
Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnego aneksu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
§ 15
Umowa niniejsza sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egz. dla
Wykonawcy i dwa egz. dla Zamawiającego
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

