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NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. 

Hala Gdańsk - Sopot Spółką z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Plac Dwóch Miast 1, wpisana od Rejestru 

przedsiębiorców KRS pod numerem 0000216102 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w 

Gdańsku, legitymującym się numerem NIP 5832870317 oraz REGON 193078050 

Tel. 58-76-72-101 fax 58-760-10-29 email: przetargi@ergoarena.pl.  
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I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż systemu kurtyn scenicznych wraz z układem 

wyciągarek do Hali ERGO ARENA. 

 

Szczegółowy opis zamówienia zawarto w załącznikach do SIWZ.  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 

1 miesiąc od zawarcia umowy.   

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA  

O udzielenie zamówienia może się ubiegać podmiot, który spełnia następujące warunki: 

1. Zdolność techniczna i zawodowa  
Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał minimum 1 zamówienie związane 

z dostawą lub montażem kurtyn materiałowych o wartości min. 40.000zł brutto.  

2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie 

 art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  

 Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp –  

Nie dotyczy. 

IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK 

PODSTAW WYKLUCZENIA 

1. Do oferty Wykonawca załącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku 

podstaw do wykluczenia.  

Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca 

nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu 

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 

dni,  aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających 

spełnianie warunków i brak podstaw do wykluczenia.  

3. Wymagane dokumenty: 

3.1 Wykaz wykonanych zamówień w okresie ostatnich 5  lat przed upływem terminu 

składania ofert  wraz z dowodami potwierdzającymi, że  zostały wykonane 

należycie.  

4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału  

w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień 

publicznych Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje 

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może 
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przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  

w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nim stosunków prawnych. 

6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia. 

Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien określać  

w szczególności: 

 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia, 

 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego. 

7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 

braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia składa także oświadczenie  

o braku podstaw do wykluczenia przez te podmioty.  

8. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do 

wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenie złożone przez  tych 

podwykonawców. 

9. Forma składanych dokumentów: 

Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia składane są w formie oryginału. 

Dokumenty inne niż oświadczenia  składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez wykonawcę, członków konsorcjum, podmiot użyczający swój 

zasób oraz podwykonawcę.  

10. Dokumenty składane przez wykonawców zagranicznych w celu potwierdzenia 

braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.  

Nie dotyczy. 

11. Pozostałe wymogi 

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć 

pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub 

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

12. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 

 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają 

pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego dla ustanowionego przez nich pełnomocnika. Pełnomocnictwo należy 
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złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

notariusza. 

 Oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

winno być złożone przez każdego z członków konsorcjum lub przez ich 

pełnomocnika. 

V. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 

DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy 

przekazują pisemnie lub faksem.  

3. W przypadku braku lub awarii faxu u wykonawcy zamawiający zastrzega możliwość 

przekazania informacji temu wykonawcy za pomocą poczty elektronicznej. 

4. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Pan 

Sławomir Piotrowski tel. 784-073-119 w godz. 9.00-14.00, faks  58 760-10-29 

email: przetargi@ergoarena.pl 

VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 

Nie dotyczy. 

 

VII. TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ. 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. 

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 

3. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

4. Dla ułatwienia przygotowania oferty zamawiający opracował Wzór formularza oferty, 

który stanowi załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Wykonawca składa ofertę w dwóch zaklejonych kopertach: 

5. zewnętrznej, opisanej w sposób następujący: Oferta  „kurtyny” nie otwierać przed 

14.06.2019r. godz. 15.30 oraz wewnętrznej z pieczątką firmową (nazwa i adres 

wykonawcy).  

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 

1. Oferty należy składać w Ergo Arena Gdańsk ul. Plac Dwóch Miast 1 Sekretariat 

pok. 1C14 , w terminie do dnia:  14.06.2019r.  do godziny 14:00. 

2. Oferty zostaną otwarte w Ergo Arena Gdańsk ul. Plac Dwóch Miasta 1, pokój 

1C14 w dniu: 14.06.2019r. o godzinie 15:30.( wejście C1 od strony zaplecza 

technicznego)  
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X. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 

1. Kwota podana w ofercie Wykonawcy jest ceną całkowitą (ryczałtową) za wykonanie 

przedmiotu zamówienia określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. W cenie oferty należy ująć wszelkie koszty związane z kompleksowym wykonaniem 

zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ.  

3. Cena powinna być podana w złotych polskich, zgodnie z zapisami formularza ofertowego. 

Ostateczna cena oferty winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 

podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 

dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Wykonawca zobowiązany jest 

poinformować w ofercie o tym Zamawiającego i zobowiązany jest podać w ofercie kwotę 

podatku od towaru i usług, który miałby obowiązek wpłacić Zamawiający zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, a Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy podaną przez 

Wykonawcę kwotę podatku od towaru i usług do podanej ceny w ofercie. 

XI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT. 

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów: 

 

Punkty będą przyznawane wg wzoru: iloraz ceny najniższej przez cenę badaną razy waga procentowa. 

Cena brutto 100%.  

 

Oferta, która uzyska największą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

 

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, 

a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

XII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie.  

XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY. 

Zamawiający nie żąda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

XIV. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. 

1. Istotne postanowienia umowy szczegółowo określa załącznik do SIWZ. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania z usług podwykonawców.  

 

XV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 
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Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony 

prawnej zgodnie z działem VI ustawy. 

XVI. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 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, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hala Gdańsk – Sopot sp. z o.o., 80-344 

Gdańsk, Plac Dwóch Miast 1, z którym można się kontaktować pisemnie na adres siedziby 

lub poprzez adres e-mail: biuro@ergoarena.pl , lub telefonicznie pod nr 48 58 76 72 102;  

2) Zamawiający zapewnia kontakt z inspektorem danych osobowych, pisemnie na adres 

siedziby lub poprzez adres email biuro@ergoarena.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, na który Wykonawca 

składa ofertę; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej 

„ustawa Pzp”;  

5)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 

trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 

umowy; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

7)  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych [1]; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO [2];   

                                                           
[1] - Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmiana wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności oraz jego 
załączników; 

 
[2] - Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego 
Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

mailto:biuro@ergoarena.pl
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− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń między zamawiającym a wykonawcą w 

walutach obcych. 

4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień 

umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy, w  szczególności w przypadkach wskazanych w umowie. 

 

XVIII. ZAŁĄCZNIKI. 

 formularz oferty – załącznik nr 1 

 wzór umowy 

 Szczegółowy opis zamówienia 

 

Zatwierdzam:  

                                                                                                     Magdalena Sekuła 
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Załącznik nr 1 

 

O F E R T A 
Dostawa systemu kurtyn wraz z układem wyciągarek do Hali Ergo Arena 

Dane Wykonawcy:  

 

Pełna nazwa: ...................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................ 

Adres (kod, miejscowość, ulica, nr lokalu): ...................................................................................... 

............................................................................................................................................................ 

Tel.: .................................., fax.: ............................. email: ………………………………….. …… 

Nawiązując do ogłoszonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego oferujemy wykonanie 

przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, za cenę: 

 
Zadanie  Przedmiot zamówienia Wartość brutto  w PLN 

 

1 

 

 

Dostawa systemu kurtyn wraz z układem 

wyciągarek 

 

 

1. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

2. Do wykonania przez podwykonawców deklarujemy wykonanie następującej części zamówienia:  

 

Lp. Nazwa podwykonawcy/  adres 

(jeżeli dotyczy) 

Zakres zlecanych prac  

   

 

3. Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu i spełniam warunki udziału w postępowaniu.  

4. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania 

się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.  

 
 

 

 

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

Data                                                                                                                                 Pieczęć i podpis 

uprawnionego przedstawiciela wykonawcy 
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Umowa nr ………… 

Umowa zawarta w dniu …………………………………………. pomiędzy Zamawiającym:  

Hala Gdańsk - Sopot Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Plac Dwóch Miast 1, 

reprezentowanym przez: 

Prezes Zarządu – Magdalena Sekuła 

a Wykonawcą …….………………………………………………………..……… z siedzibą  

w …………………………,  prowadzącym działalność gosp.  na podstawie wpisu do ….…… 

NIP……………………..…. REGON…………………………..…… reprezentowanym przez: 

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

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru wykonawcy dokonanym w postępowaniu 

przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

  

§ 1.  

Przedmiot Umowy 

Przedmiotem umowy jest:  

1. / Zadanie 1 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawarto w załącznikach do umowy.   

§ 2 

Terminy wykonania zamówienia 

1.Zamówienie zostanie wykonane w terminie 3 miesięcy  od dnia zawarcia umowy tj. do  dnia ……… 

2019r. zgodnie z ustalonym harmonogramem prac. 

2. Każdorazowo usługa wykonywana będzie po wcześniejszym ustaleniu z zamawiającym w dni 

wolne od imprez odbywających się na obiekcie. Dostępność obiektu od poniedziałku do piątku w 

godzinach od 8.00 do 15.00 lub w innych godzinach po porozumieniu z zamawiającym. 

3. Wykonawca w terminie 3 dni od zawarcia umowy przedstawi wstępny harmonogram 

wykonywanych prac  do akceptacji Zamawiającemu oraz ewentualny wykaz osób wskazanych do 

realizacji zamówienia wraz z kompletem dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia 

(jeżeli dotyczy).  

§ 3 

Wartość zamówienia i rozliczenie 

1. Ryczałtowe wynagrodzenie za wykonanie całego zamówienia wynosi: 

- wartość netto ………..…. ……. …..  zł   

- wartość VAT …. %   

- wartość brutto …………………...  …zł 

W tym wynagrodzenie podwykonawcy wynosi: ………………………….. zł netto 

§ 4 

Terminy zapłaty 
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1. Zamawiający zobowiązuje się do dokonywania zapłaty wynagrodzenia określonego w § 3 niniejszej 

umowy przelewem na konto wykonawcy podane w fakturze w terminie do 14 dni, od dnia 

wystawienia faktury. Termin doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego nie może być dłuższy  

niż 5 dni od dnia jej wystawienia. 

2. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego protokół 

odbioru prac. 

3.  Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

4. W przypadku udziału podwykonawców w realizacji zamówienia należne im wynagrodzenie 

zostanie przelane bezpośrednio na konto wskazanego podwykonawcy, chyba,  że zapłata dokonana 

zostanie wcześniej przez wykonawcę a podwykonawca potwierdzi ten fakt stosownym oświadczeniem 

złożonym w siedzibie zamawiającego do 5 dni przed terminem płatności faktury.  

§ 5 

Kary umowne 

1.  W przypadku rozwiązania umowy przed terminem jej wykonania z winy wykonawcy Zamawiający 

naliczy karę w wysokości 5 % wartości brutto zamówienia. 

2. W przypadku zwłoki w wykonaniu zamówienia zamawiający ma prawo naliczyć karę w wysokości 

0,5% wartości umowy za każdy dzień.  

3.  W przypadku zwłoki w wykonaniu zamówienia większej niż 10 dni zamawiający ma prawo do 

rozwiązania umowy i naliczenia kary w wysokości 5% wartości zamówienia. 

4.  500zł za każdy stwierdzony przypadek - brak zatrudnienia do wykonania niniejszej umowy osób 

wykonujących zamówienie na podstawie umowy o pracę.  

5. W przypadku uszkodzenia mienia zamawiającego podczas wykonywanych prac wykonawca  

niezwłocznie we własnym zakresie przywróci je do stanu pierwotnego.   

W przeciwnym wypadku wykonawca zostanie obciążony kosztami jakie poniesie z tego tytułu 

zamawiający. 

6. Wszelkie zauważone nieprawidłowości lub uszkodzenia na obiekcie hali wykonawca zobowiązany 

jest niezwłocznie zgłosić do przedstawiciela zamawiającego. 

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego opóźnień, które mogą zagrozić terminowemu 

wykonaniu zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedstawienia 

szczegółowego planu realizacji oraz do złożenia wyjaśnień. W przypadku, gdy ze złożonych 

wyjaśnień oraz planu realizacji wynikać będzie, iż Wykonawca nie wykona zamówienia w 

uzgodnionym terminie, Zamawiający  będzie miał prawo do zlecenia wykonania całości lub części 

prac podmiotowi zewnętrznemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

8. W przypadku uszkodzenia mienia Zamawiającego, Wykonawca niezwłocznie we własnym zakresie 

przywróci je do stanu pierwotnego. W przeciwnym wypadku Wykonawca zostanie obciążony 

kosztami jakie poniesie z tego tytułu Zamawiający. 

9. W przypadku, gdy kary umowne przewidziane w niniejszej umowie nie pokryją poniesionej szkody, 

Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeks 

§ 6 
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Zmiany do umowy 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają obustronnej zgody stron oraz formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w zawartej umowie  w szczególności: 

- w przypadku zmian przepisów prawa, które weszły w życie po zawarciu Umowy, a które powodują 

konieczność zmiany postanowień Umowy   

- zmiany/ wydłużenia terminu wykonania zamówienia w przypadku zwiększenia ilości 

organizowanych imprez w obiekcie dni wskazane w harmonogramie prac, o te dni. 

§ 7 

Rozwiązanie Umowy 

 

1. Umowa może być rozwiązana bez zachowania okresu wypowiedzenia przez Zamawiającego, z 

winy Wykonawcy w przypadku, gdy: 

a) Wykonawca narusza postanowienia Umowy i nie zmienia swego postępowania, mimo upływu 

5  dniowego terminu wyznaczonego w pisemnym wezwaniu do zachowania zgodnego z 

Umową, 

b) Wykonawca nie przedstawi stosownych harmonogramów prac we wskazanym terminie. 

2. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

3. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem Stron. 

 

§ 8 

 

  Koordynatorzy prac/ osoby z uprawnieniami 

 

1. Zamawiający wyznacza jako koordynatora prac związanych z wykonaniem niniejszej Umowy i 

jako osobę kontaktową: 

Pana ………………………………….. Tel. …………………….. e-mail: …………………….. 

Pana ………………………………….. Tel. …………………….. e-mail: ……………………..  

 

2. Wykonawca wyznacza jako koordynatora prac związanych z wykonaniem niniejszej Umowy i 

jako osoby kontaktowe:  

Pana …………………………………… Tel. ……………… e-mail: ……………………………. 

Pana …………………………………… Tel. ……………… e-mail: ……………………………. 

 

§ 9 

 

PODWYKONAWCY (jeżeli dotyczy) 

 

1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców, zawierając  z 

nimi   stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Przed zawarciem umów z podwykonawcami lub zmiany zawartych umów, Wykonawca 

zobowiązany jest uzyskać zgodę Zamawiającego na zawarcie tej umowy. W tym celu Wykonawca 

zobowiązany jest przedłożyć mu jej projekt wraz z określeniem zakresu prac powierzonych 

podwykonawcy. Zamawiający ma prawo zgłosić sprzeciw co do wyboru wskazanego przez 

Wykonawcę podwykonawcy oraz co do brzmienia umowy lub jej projektu w terminie 14 dni od 

chwili ich otrzymania.. 

3. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy podwykonawczej w terminie 7 

dni od dnia jej zawarcia. W zakresie dotyczącym umów podwykonawczych na dostawy i usługi 

obowiązek ten nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 
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wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie, jednak przedłożeniu podlegają 

wszelkie umowy o wartości wyższej, niż 1.000 PLN.  

4. Umowa z Podwykonawcami musi zawierać w szczególności następujące postanowienia: 

a) W przypadku realizacji zamówienia przez podmioty występujące wspólnie (Konsorcjum), 

umowy z Podwykonawcami, zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników 

Konsorcjum.  

b) Zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą 

wykonania  robót objętych umowa, 

c) Termin wykonania robót objętych umowa wraz z harmonogramem - harmonogram robót 

musi  być zgodny z harmonogramem robót Wykonawcy, 

d) Wynagrodzenie należne Podwykonawcy z tytułu wykonania powierzonej przez Wykonawcę 

części przedmiotu zamówienia nie może przewyższać wynagrodzenia należnego za tę część 

Wykonawcy od Zamawiającego.  

e) Postanowienie uprawniające Podwykonawców do występowania do Zamawiającego o 

dokonanie bezpośredniej zapłaty faktur wystawionych Wykonawcy i przyjętych przez niego 

bez zastrzeżeń, lecz nie zapłaconych w terminie ustalonym dla danej płatności, załączeniem 

kopii niezapłaconej faktury. 

f) Postanowienie, że graniczną wartością wynagrodzenia Podwykonawcy o które może on 

wystąpić do Zamawiającego jest wartość wykonanego przez Podwykonawcę elementu robót, 

dostaw lub usług  wskazanego w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. 

g) Bezpośrednia zapłata przez Zamawiającego obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie 

(kwotę główną)  bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

h) Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być 

dłuższy niż 20 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

i) Termin zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za wykonane roboty  Podwykonawcy 

powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał przed dniem doręczenia przez 

Wykonawcę faktury (z zakresem zleconym Podwykonawcy) do siedziby Zamawiającego. 

j) w umowie podwykonawczej musi być zawarte uprawnienie dla Zamawiającego do 

bezpośredniego zwracania się do Podwykonawcy o usunięcie wad i usterek oraz 

bezpośredniego dochodzenia wszelkich roszczeń z rękojmi, wg uznania Zamawiającego, w 

tym do naliczania i dochodzenia kar umownych, z pierwszeństwem przed roszczeniami 

Wykonawcy. 

k) w umowie podwykonawczej musi zawarty obowiązek dokumentowania robót w taki sposób, 

aby możliwe było przypisanie konkretnych robót, dostaw i usług do danego Podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy,  

l) w umowie podwykonawczej musi być zawarte zobowiązanie podwykonawcy do 

każdorazowego składania Zamawiającemu comiesięcznej pisemnej informacji o saldzie 

należności względem Wykonawcy oraz o ewentualnych zaległościach w płatności i 

dostarczania dowodów płatności. 

m) Wszystkie umowy podzlecenia, zawierane przez Wykonawcę z podwykonawcami, będą 

zawierać postanowienie, iż potrącenie wierzytelności przez Wykonawcę z wierzytelnością 

podwykonawcy z tytułu wynagrodzenia za wykonanie podzlecenia będzie wymagało dla swej 

skuteczności zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.  

5. Uchybienia w powyższym zakresie uprawniają Zamawiającego do zgłoszenia sprzeciwu do 

umowy podwykonawczej lub żądania jej zmiany.  

6. Powyższe ustalenia stosuje się przy zawieraniu umów z dalszymi podwykonawcami. 

7. Warunkiem zapłaty każdej należności na rzecz Wykonawcy jest przedstawienie przez Wykonawcę 

pisemnych oświadczeń wszystkich podwykonawców o dokonaniu zapłaty na ich rzecz 100% 

należności za dotychczas wykonane prace i materiały użyte przy realizacji inwestycji objętej 

przedmiotową umową wraz z kopiami odpowiednich przelewów bankowych.  

8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, wstrzymuje się  

wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot 

wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

9.  Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
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podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który 

zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 

lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

10.  Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

11.  Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

12.  Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy. Termin dla Wykonawcy do zgłoszenia uwag wynosi 7 dni od daty 

powiadomienia przez Zamawiającego, względnie więcej, o ile Zamawiający wyznaczył dłuższy 

termin.  

13.  W  przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w akapicie poprzedzającym, w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

a. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

14.  W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy lub z Zabezpieczenia Wykonania. 

 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

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

2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu  Cywilnego 

oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Ewentualne spory wynikające z Umowy rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 

Załączniki 

Szczegółowy opis zamówienia 

Wykonawca      Zamawiający 
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Załącznik nr 1 

 
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia             

 

Dostawa systemu kurtyn scenicznych wraz z układem wyciągarek do Hali Ergo Arena  

W skład systemu wchodzą :  

 

a) Wciągarki łańcuchowe z napędem elektrycznym i stałą prędkością podnoszenia  -  

4 sztuki  

 

Wciągarki łańcuchowe z napędem elektrycznym :      

• Prędkość ruchu ok 4m/min 

• Mocowanie wciągarek pod belkami nośnymi kratownicy stropowej uchwytami / zawiesiami. 

• Udźwig: ok 160kg  sztuka 

• Zasilanie 3 fazowe  

• Sterowanie 24V 

• Wyłączniki krańcowe położenia górnego i dolnego  

• Podwójny hamulec silnikowy  

• Automatyczna kalibracja położenia przy każdym zakończonym cyklu pracy 

• Długość łańcucha 25mb  

• Bezgłośny pojemnik na  łańcuch  

• Waga wciągarki wraz z łańcuchem max 45kg  

• Do stosowania nad publicznością/widownią – zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi 

bezpieczeństwa dla tego typu obiektów 

 

Możliwość przewieszenia całego lub częściowego zestawu na inną belkę bez zmiany instalacji elektrycznej 

(komplet powinien zawierać przedłużacze) 

 

Okablowanie do wyciągarek :  

Kabel 3 fazowy z wtyczka i gniazdem 16A IP44 – 25 m – 2 sztuki ( 5 bolców) 

Kabel 3 fazowy wtyczka i gniazdem 15A IP44 – 50 m – 2 sztuki ( 5 bolców) 

 

 Dodatkowy pas podtrzymujący do przewieszania wciągarki – zawiesie pasowe , do każdej wyciagareki 1T/szt. 

DIN-EN 1492-1 

 

b) Kratownica systemowa aluminiowa – 10 sztuk (8 sztuk x4 m + 2sztuki x2 metry) 

Element roboczy - Kratownica systemowa aluminiowa - system 290:  

 (kolor  czarny) typ TRI normy :  DIN EN 13200-6:2006; DIN EN 4116-1:1980; DIN EN 4113-1/A1:2002; DIN 

EN 4113-2:2002; DIN V 4113-3:2004 Odcinki długości. 2 metry i 4 metry 

 Złącza czopowe i sworznie  wg. Normy EN AW-2030 T6 ( 4 zapasowe komplety)  

 Waga własna – do 4 kg/mb  

 Udźwig potwierdzony atestem  

 Atest ITB lub jednostki certyfikującej z terenu Unii Europejskiej  

 Kratownice w kolorze czarnym  

 

c) Kurtyna grodząca – materiał – 6 sztuk 

 

Materiał o gramaturze 150g/m2 –  terex, czarny poliester dwuwarstwowy nieprzezierny, niegniotący -  

wyznaczanie zapalności wg PN-EN ISO 6940:2005 PN-91/P-04824. 

Materiał podzielony na odcinki : 

ILOSĆ : 6 odcinków o wymiarach  20 [m] x 4,5 [m] - montaż na rzepy, rzepy przyszyte do materiału 

 

Kurtyna musi być co najmniej trudno zapalna (lub wyższej klasy reakcji na ogień – niezapalna).  

Należy przedstawić raport klasyfikacyjny (klasę reakcji na ogień), że wyrób został przebadany zgodnie z 

normami: 

- PN-EN ISO 6940:2005 Wyroby włókiennicze – Zachowanie się podczas palenia – Wyznaczanie zapalności 

pionowo umieszczonych próbek 
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- PN-EN ISO 6941:2005 Wyroby włókiennicze – Zachowanie się podczas palenia – Pomiar właściwości 

rozprzestrzeniania się płomienia na pionowo umieszczonych próbkach i jest co najmniej trudno zapalny. Do 

raportu klasyfikacyjnego wykonawca musi dostarczyć deklarację zgodności, że przedstawiony (dostarczony) 

przez niego wyrób jest zgodny z materiałem, który był przebadany. 

 

Materiał  o wadze ok 150g/m2  – czarny polyester dwuwarstwowy nieprzezierny 

Materiał musi być niegniecący - materiał można magazynować w postaci złożonej kostki 

d) Wózek / Kosz transportowy – taki jak kurierski, na paczki 

Specyfikacja: 

 Wymiary: ok.120 x 80 x 205 cm. 

 2 x uchylane drzwiczki o wymiarach: ok. 112 x 40 cm  

 4 koła skrętne metalowo - gumowe o średnicy ok. 16 cm 

 Wszystkie kółka z blokadą,   

e) Dodatkowe elementy :  

Nazwa Elementu Ilość Sztuk 

Klamry mocujące do kratownic - hak-  trawers ( 

skręcane  

10 sztuk 

okablowanie do wyciągarek Opisane w pozycji a) wyciągarki 

Profesionalne case/skrzynie do przewożenia 

wyciągarek (skrzynie transportowe w systemie Flight 

Case) – kołka, zamkniecie motylkowe wym. ok 

45x45x120 cm   

 2 sztuki 

Paski (rzep , lub zapięcie klamrowe)- mocujące 

zwiniętą kurtynę na kratownicy – długość regulowana 

120-200 cm.  

50 sztuk 

Zawiesia pasowe z atestem dwuwarstwowe, pętlowe – 

2 tony ( 2 metry )  

14 sztuk 

 

 

 

 


