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28, 08, 100 |

zawarla w dniu 23.08.2019 r. pomiedzy: Ba SiS cso “off   
1. Gmina Lublin z siedzibq w Lublinie, Plac Krola Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin,

NIP 9462575811, REGON 431019514,reprezentowang przez:
4) Pana Artura Szymezyka - Zastepce Prezydenta Miasta Lublin,
2) Pana Tadeusza Dziube - Dyrektora Wydziatu Inwestyoji i Remontow Urzedu Miasta

Lublin

zwangq dale] Zamawiajacym,

a

2. KAVOO INVEST Spdtka z ograniczong odpowiedzialnosciq z siedzibg w Poznaniu,
ul. Swiety Marcin 29/8, kod pocztowy: 61-806 Poznan, NIP: 7831733200, REGON:

362974820, wysokosé kapitatu zakladowego: 5 000,00 zi, wpisanq do rejestru
przedsiebiarcéw pod numerem KRS: 0000585573,
reprezentowang przez:

Pana Wojciecha Ryzynskiego - Prezesa Zarzadu,

zwang dale} Wykonawca, zwanymi dalej tacznie Stronami, zostata zawarta umowa o treSci
nastepujacej:

Postanowienia ogdine

§1
Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zaméwienie publiczne
w trybie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawa Prawo zamowien publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj Dz.U z 2018 poz. 1986 ze zm.), w wyniku ktdrego oferta
Wykonawcy zostaia wybrana jako najkorzystniejsza.

Przedmiot umowy

§2
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie wielobranzowego projektu koncepcyjnego oraz

programu funkcjonaino-uzytkowego dla przebudowy stadionu pilkarsko-zuzlowego, przy
al. Zygmuntowskich 5 w Lublinie na stadion zuzlowy wraz z infrastruktura towarzyszaca,
wielopoziomowym parkingiern oraz zagospodarowaniem terenu.

2. Zakres przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje:

2.1) Etap 1 - Wykonanie i uzgodnienie wielobranzowego projektu koncepcyjnego,

zwanego dalej ,,projektem”, przebudowy stadionu pilkarsko-zuzlowego na
stadion zuzZlowy wraz z_ infrastruktura towarzyszacq, wielopoziomowym
parkingiem oraz zagospodarowaniem terenu, w tym:

1) pozyskanie aktualnej mapy do celéw projektowych,
2) wykonanie niezbednej inwentaryzacji architektonicznej, dendrologicznej dia celow

projektowych i wyburzeniowych,
3) pozyskanie niezbednych warunkéw | uzgodnien do projektowania,

4) wykonanie projektu stadionu (w dwdéch wariantach w zakresie zadaszenia) wraz
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a
2 infrastruktura towarzyszaca, wielopoziomowym parkingiem i zagospodarowaniem

zgodnie z warunkami umowy i ,Opisem warunkow techniczno-funkcjonalnych” -

stanowiacym zatacznik Nr 1 do niniejszej umowy, oraz obowiazujacymi przepisami i

normami, w tym normami federacji krajowych oraz migdzynarodowych w zakresie

sportéw motorowych,

5) wykonanie analiz widokowych zgodnie z zaleceniami stuzb konserwatorskich,

ukazujacych w jaki sposéb nowa kubatura wpisuje sie w panorame Starego Miasta

w  Lublinie (punkty widokewe zgodnie warunkami konserwatorskimi

iw uzgodnieniu stuzbami konserwatorskimi),

6) wykonanie dwéch odrebnych i niezaleznych projektow dla stadionu zuzlowego

i wielopoziomowego parkingu,

7) uzgodnienie projektu z Zamawiajacym, uzytkownikiem wskazanym przez

Zamawiajacego , oraz wiaSciwymi organami i dysponentami mediéw,

8) obiekt stadionu Zuzlowego wraz 2__ infrastruktura towarzyszacq oraz

zagospodarowaniem terenu powinien zosta¢ zaprojektowany na terenie dziatki nr

2 ark. ‘, obr. . : oraz na czesci dzialk natomiast obiekt parkingu

wielopoziomowego na terenie dzialki nr... ark. obr.|

9) czesé dziatki nr ark. , obr. i powinna zostac objeta projektem w

zakresie niezbednym do efektywnego wykorzystania terenu zainwestowania dla

potrzeb stadionu zuzlowego; obiekty starego istniejgcego zaplecza sportowego

przeznaczone sq do rozbiérki, a w ich miejscu, na ezesci obszaru dziatki nr

nalezy zaprojektowaé nowa funkcje zaplecza sportowego dia stadionu

lekkoatletycznego potgczona z niezbednymi funkcjami stadionu zuzlowego, przy

zatozeniu, ze czes¢ dziatki objeta nowg zabudowa podlegac bedzie wydzieleniu

i wigezeniu do obszaru stadionu zuzlowego; nalezy tu uwzglednié nienaruszalnosé

badz minimaing ingerencje w istniejgca nowo-wybudowang infrastrukture stadionu

lekkoatletycznego,

10) dziatka nr ark. br. yawinna zostaé objeta projektem w zakresie

wielopoziomowego parkingu oraz wjazdu na teren dziatki i parkingow naziemnych,

11) nalezy przewidzieé kladke pieszo-jezdng prowadzaca z terenu dziatkin) lark. ,

obr. poprzez rzeke Bystrzyce na obszar dziatki nr ,ark.”  obr.

 y{ dziatki nr vobr. : _ do ul. Rusatka,

12) projekt ma obejmowaé wszystkie branze, w tym w szczegdlnosci w zakresie

obiektéw kubaturowych i infrastruktury podziemnej oraz usunigcia kolizji.

Wymagania dotyczace projektu:

1) mapa_do cel6w projektowych - Wykonawea jest zobowiazany do uzyskania

aktualnych map do celéw projektowych (w odpowiedniej skali dia obszaru objetego

projektem, poszerzonego o ustawowy 30 m zasieg, obejmujacy tereny praylegte do

granicy projektu),
2) projekt — propozycje rozwigzan geometrycznych, technicznych, technologicanych,

architektonicznych i  funkejonalnych, uktadu__infrastruktury podstawowej

i towarzyszacej wraz z usunieciem kolizji, powinny byé wykonane w sposdb

umozliwiajacy na zweryfikowanie wizji projektanta i adniesienie jej do wymogow

Zamawiajacego,

3) wizualizacie - zakres obejmuje wykonanie minimum 410 wizualizacji

przedstawiajacych projektowane obiekty (stadion — 8 wizualizacji i parking

wielopoziomowy ~ 2 wizualizacje) wraz z infrastrukturq towarzyszacqa 2 réznej

perspektywy oraz filmu z wizualizacja wokdt catego obiektu,

4) zestawienia danych — tabelaryczne zestawienia pomieszczeni i powierzchni,

wymaganego wyposazenia, rodzaju wykoniczenia, oraz inne niezbedne do dalszego

przygotowania i realizacji inwestycji.
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2.2) Etap ll — Przygotowanie i przeprowadzenie procedur Srodowiskowych, w tym:

1) przygotowanie wniosku i niezbednych dokumentéw do uzyskania pozwolen
wodnoprawnych na lokalizacje obiektu stadionu, obiektu  parkingu
wielopoziomowego i elementéw zagospodarowania terenu, oraz uczestniczenie
Ww procedurze uzyskania tych pozwolef, w szczegdlnosci poprzez uzupeinianie

dokumentacji o niezbedne opracowania na wezwanie organu,
2) wykonanie karty informacyjnej przedsiewziecia oraz przygotowanie wniosku

o uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia, w tym sporzadzenie raportu oddziatywania na srodowisko, jesii
bedzie wymagany, oraz uczestniczenie w procedurze uzyskania tych decyzji
zgody na realizacje przedsiewziecia,w szczegdinosci poprzez uzupetnianie
dokumentacji o nlezbedne opracowania na wezwanie organu.

2.3) Etap lil~Wykonanie programu funkcjonalno-uzytkowego | zestawienia kosztow,
wtym:

1) wykonanie programu funkcjonalno-uzytkowego dla przebudowy stadionu zuzlowego

Ww Oparciu o wykonang koncepcje,
2) wykonanie programu funkcjonalno-uzytkowego dla budowy wielopoziomowego

parkingu w oparciu o wykonana koncepcje,
3) wykonanie zbiorczych zestawien planowanych kosztow inwestycji.

3. Wykonany przedmiot zamdowienia powinien spetniaé wymogi okreSlone w_ nizej

wymienionych dekumentach:

3.1) normach federacji krajowych oraz miedzynarodowych w zakresie sportow
motorowych,

3.2) obowigzujacych przepisach, ustawach i rozporzadzeniach, normach i regulacjach
Polskiego Zwiqzku Motorowego oraz innych branzowych miedzynarodowych
organizacji spori6w motorowych, w szczegdinosci:
1) Regulaminie Toréw dla Zawodéw Motocyklowych na Zuzlu,

2) zatacznikach A-J do Regulaminu Torow dla Zawodow Motocyklowych na Zuzlu,
3) Uchwale nr 30/2018 Prezydium Zarzadu Giownego Polskiego Zwiazku Motorowego

z dnia 20.06.2018 r. wraz z zatacznikiem - ,Wytyczne do projektowania stadionéw
zuzlowych’,

4) Regulaminie przyznawania, odmowy przyznawania i pozbawiania licencji
uprawniajacych do udziatu we wspdizawodnictwie sportowym w sporcie zuzlowym
dia kiubéw ekstraligi oraz | iH ligi zuzlowej (tekst jednolity 29.09.2018 1),

§) zataczniku nr 3 do Regulaminu, o ktérym mowa w pkt 4), - ,Kryteria dotyczace

infrastruktury sportowej”,
6) FIM Standards for Track Racing Circuits (STRC) 2018, normy dla toréw do

wyscigow torowych (STRC) FIM,
7) regulaminach organizacyjnych DMP oraz DM 11 Il figi,
8) kodeksie ochrony érodowiska FIM,
9) przepisach zawartych w miedzynarodowych reguiaminach sportowych FIM.

4. Obowiazkiem Wykonawcy jest zastosowanie sie do wszystkich przepis6w prawa

i norm obowilazujacych w Polsce, takze nie wymienionych w ,Opisie warunkéw techniczno-
funkcjonainych” i umowie, oraz do wytyeznych federacji sportow motorowych, 0 ile nie sq

one sprzeczne z przepisami polskiego prawa.
5. Jezeli wystapi konflikt pomiedzy przepisami prawa budowlanego a przepisami

i wytycznymi federacji motorowych, ktérego jedynym rozwiqzaniem jest uzyskanie

odstepstwa od przepiséw budowlanych, Wykonawea uzyska je wlasnym staraniem.
6. Wymagania dodatkowe:
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6.1) planowang inwestycle nalezy projektowaé zgodnie z wymogami dla organizacii

zawodow Ekstraligi i organizacji zawodéw miedzynarodowych oraz zgodnie

Zz postanowientami Regulaminu Licencyjnego Polskiego Zwigzku Motorowego,

6.2) dla projektu nalezy uzyskaé niezbedne uzgodnienia oraz pozytywng opinig Polskiego

Zwiazku Motorowego oraz Ekstraligi Zuzlowej Sp. z 0. 0.,

6.3) obiekt stadionu zuzlowego i parkingu wielopoziomowego maja byé zaprojektowane

jako nowoczesne obiekty (sportowy i parkingowy), zapewniajace odpowiedni standard

uzytkowania, zgodny z krajowymi i miedzynarodowymi wytyeznymi i normami,

aw rozwigzaniach projektowych nalezy uwzglednié zapewnienie jak najnizszych

kosztow eksploatacji, obsiugi ikonserwacji, z zastosowaniem systeméw odzysku

energii, odnawiainych érédet energii i rozwiazan inteligentne] automatyki budynkowej i

systemdéw zarzadzania budynkiem.

7. Wykonawca obowiazany jest wykonaé przedmiot umowy w_ nastepujgce] ilosci

egzemplarzy:

7.1) projekt stadionu zuzlowego i wielopoziomowego parkingu wraz Zz infrastruktura

towarzyszgcq oraz zagospodarowaniem terenu, we wszystkich branzach, wraz Zz

zestawieniami danych — po 6 egz., przy_czvm dokumenty zawierajace dane osobowe

projektantow lub innych oséb, winny byé ztozone w formie odrebnego zatacznika

7.2) wizualizacje — minimurn 10 wizualizacji przedstawiajacych projektowane obiekty

(stadion - 8 wizualizacji i parking wielopoziomowy - 2 wizualizacje), wraz

z infrastruktura towarzyszacq z réznej perspektywy (w tym: na zewnatra obiektu

i z wnetrza z widokiem na trybuny oraz z perspektywy widza na tor} oraz film

z wizualizacjg wokdl catego obiektu z ujeciem z lotu ptaka i 2 poziomu waroku

ezlowieka stojacego na terenie:
- wersja papierowa — 6 egz. (bez filmu),

~ wersja elektroniczna umozliwiajaca powielanie ~ 4 egz. (wizualizacje | film),

7.3) dokumenty formaino-prawne (decyzje, uzgodnienia, itp.)— po4 egz.,

7.4) program funkcjonalno-uzytkewy stadionu zuzlowego | wielopoziormowego parkingu

~po6egz.,

7.5) zbioreze zestawienie planowanych kosztéw inwestycji dla stadionu zuzlowego

i wielopoziomowego parkingu — po 4 egz.,

7.6) wersja elektroniczna wiw dokumentow — po 4 egz.,

Obowiazki Stron

§3
1. Wykonawea jest odpowiedziainy za zorganizowanie procesu wykonania przedmiotu umowy

w taki sposéb, aby zalozone cele projektu zostaly osiqgniete zgodnie z umowa.

Podstawowe obowiazki projektanta w zakresie odpowiedzialnosci zawodowej oraz

wymagania dla projektowanych obiektéw okreSla ustawa prawo budowlane oraz ustawa

z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektw oraz inzynieréw

budownictwa (Dz.U.2016.1725 tj.)

2. Obiekty budowlane nalezy projektowaé zgodnie z przepisami, w tym techniczno-

budowlanymi (z rozporzadzeniami) oraz zasadami wiedzy technicznej. Obiekty nalezy

projektowaé tak, aby zapewnié optymaina ekonomie budowy i eksploatacji. Obiekty

budowlane nalezy projektowaé z zastosowaniem technologii robdt i materiatow, kierujac si¢

zasadq projektowania optymalnych rozwiazan dla osiqgnigcia zatozonych celow.

3. Wykonawea bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za

wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw, lub innych

chronionych praw w odniesieniu do projektow, sprzetu, materiaiow lub urzadzef uzytych

lub zwiazanych z wykonywaniem przedmiotu umowy.

4. Projekt stanowié bedzie podstawe do pozyskania niezbednych decyzji administracyjnych

umozliwiajacych realizacje dalszych etapéow inwestycji.
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Wszelkie straty, koszty postepowania, obciazenia i wydatki wynikie lub zwigzane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce, pokryje Wykonawca.
Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrone projektu i materiatow wyj&ciowych
wykonywanych i otrzymanych w trakcie prac projektowych do czasu ich przekazania

Zamawiajgcemu.
. Wykonawea poniesie wszelkie koszty zwigzane z uzyskaniem niezbednych warunkow,

uzgodnieh, opinii, sprawdzen | decyzji.
. Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy w odniesieniu do przedmiotu umowy

nalezy:

1) dokonanie wizji w terenie w celu rozpoznania przedmiotu zaméwienia,

2) dokonanie wszelkich niezbednych inwentaryzacji, ekspertyz, badanh dia celéw

projektowych,
3) pozyskanie aktualnej mapy do celow projektowych,
4) wykonanie badari i dokumentacji geotechnicznej, hydrogeologicznej,
5) uzyskanie wymaganych warunkow, decyzji, opinil, uzgodnieh i sprawdzen rozwiqzan

projektowych w zakresie wynikajacym z przepisow,
6) przekazywanie na biezaco kserokopii wszelkich uzyskanych warunkow, uzgodnien

i opinii w terminach umozliwiajgcych ewentuaine skorzystanie z trybu odwolawczego,
7) przygotowanie materiatow do uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizacje przedsiewziecia, z wypetnionym wnioskiem (fqcznie z karta
informacyjng przedsiewziecia i projektem) oraz raportem oddzialywania na Srodowisko,
jesli bedzie wymagany, oraz uczestniczenie w procedurze uzyskania decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na_ realizacje =przedsiewziecia,
w szezegdinosci poprzez uzupelnianie dokumentacji o niezbedne opracowania na
wezwanie organu,

8) przygotowanie materiat6w (operatu wodno-prawnego) do uzyskania decyzji wodno-

prawnej (jezeli bedzie wymagana),
9) postepowanie srodowiskowe (jedno postepowanie) powinno by¢ przeprowadzone dia

catego zakresu rzeczowego projektu,
10) projekt musi zostaé sporzadzony przy zastesowaniu zasady projektowania

uniwersainego z uwzglednieniem ,Wytyeznych w zakresie realizacji zasady rownosci
szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla osob z niepeinasprawnosciami oraz
zasady rownoéci szans kobiet i mezezyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-
2020" oraz pozycji pt. ,Realizacja zasady réwnoSci szans i niedyskryminacji, w tym
dostepnosci dia oséb z niepeinosprawnosciami. Poradnik dla realizator6éw projektéw
i instytucji systemu wdrazania funduszy europejskich 2014-2020",

11) projekt musi zostaé sporzadzony z uwzglednieniem odpornosci na zmiany Klimatu oraz

adaptacji do zmian klimatu, m, in. musi byé zgodna z dokumentami: , Strategiczny plan
adaptacji dla sektoréw i obszaréw wrailiwych na zmiany klimatu do roku 2020
Z perspektywa do roku 2030" oraz ,Ocena ryzyka na potrzeby zarzqadzania

kryzysowego. Raport o zagrozeniach bezpieczeristwa narodowego’,
12) zbioreze zestawienia planowanych kosztéw inwestycji powinny zostaé tak sporzadzone,

aby latwo mozna byto wydzielié koszty w poszczegdlinych branzach i zakresach oraz

osabno na kazdy obiekt objety projektem,
13) projekt oraz zbioreze zestawienia planowanych kosztow powinny uwzgledniaé pozycje

dotyczqacq wykonania tablic informacyjnych oraz pamiatkowych w miejscach realizacji
projektu,

14) wykonanie wizualizacji przedstawiajacych projektowane obiekty wraz z infrastruktura
towarzyszacq w wersji papierowej i elektronicznej, filmu z wizualizacjg wokot catego

obiektu w wersji elektronicznej (wizualizacje i film), umozliwiajacej powielanie,
15) wykonanie jednokrotnej aktualizacji zbiorczego zestawienia planowanych kosztow,
16) wykonanie dokumentacji fotograficznej i multimedialnej| (nagranie video) istniejgacego

stanu zagospodarowania terenu objetego inwestycja,
17)zapewnienie, w razie potrzeby sprawdzenie projektu pod wzgledem zgodnosci
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Zz przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i obowiazujgcymi Polskimi Normami,

przez osobe posiadajaca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeri

w odpowiedniej specjalnosci lub rzeczoznawce bucowlanego,

48) udzialu w wykonaniu projektu oséb posiadajgcych uprawnienia budowlane do

projektowania w odpowiedniej specjainosci oraz wzajemne skoordynowanie techniczne

wykonanego przez te osoby projektu,

49) wyjagnianie watpliwogci dotyezacych projektu i zawartych w nim rozwigzati,

20) wspotpraca z Zamawiajacym na etapie realizacji niniejszego przedmiotu zaméwienia

w zakresie dotyezqacym wykonywania projektu i w procedurach administracyjnych oraz

w trakcie przygotowywania inwestycji do realizacji,

21)przeniesienie na tzecz Zamawiajacego wszelkich praw autorskich majatkowych

i zaleznych dotyezacych catego projektu budowy obiektu stadionu zuzlowego,

wielopoziomowego parkingu wraz 2z_ infrastrukturga towarzyszacq = oraz

zagospodarowaniem terenu, w szczegéInoéci w zakresie wykorzystania projektu do

wykonania dziet zaleznych ¢j. projekt6w budowlanych i wykonawezych, niezbednych do

realizacji inwestycji, oraz wykonania projektow budowlanych i wykonawezych, przez

wykonawcow wykonujacych kolejne projekty budowlane i wykonaweze, na podstawie

oddzieinego zamdéwienia, w przypadku: przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu

uzytkowania obiekt6w budowlanych, zmiany sposobu zagospodarowania terenu,

zmiany decyzji przez Zamawiajacego co do budowy budynkéw, budowli i innych

obiektow budowlanych, na terenie dia ktérego zostal wykonany projekt i elementy

przedmiotu umowy
22) znajomosé wszystkich przepiséw wydanych przez wiadze centraine i lokalne oraz

innych przepiséw, regulaminéw i wytyeznych, ktére sq w jakikolwiek sposéb zwiazane z

wykonywanymi projektem i peina odpowiedziainosé za przestrzeganie tych

postanowien podezas wykonywania projektu,

23) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ustawami, rozporzadzeniami, normami

i dokumentami, o ktérych mowa w umowie i ,Opisie warunkow techniczno —

funkcejonalnych” w pkt 5.

9.Wykonawea ponosi odpowiedziainosé za dziatania i zaniechania osdb, z ktérych pomoca

wykonuje przedmiot umowy, jak za wlasne dzialania i zaniechania.

10, Wykenawea ma obowiazek informowaé Zamawiajacego o wszelkich zmianach statusu

44.

prawnego ij formy prowadzonej dziatalnosci gospodarezej oraz swoich danych tj. 0:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) zmianie oséb reprezentujacych Wykonawce,

3) zlozeniu wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy oraz o ogloszeniu upadiosci

Wykonawcy,

4) wszezeciu postepowania ukladowego, w ktérym uczestniczy Wykonawca,

5) otwarciu likwidacji dziatalnosci gospodarcze] Wykonawcy,

6) zawieszeniu dziatalnosci gospodareze} Wykonawcy.

Do obowigqzkow Zamawiajacego nalezy:

1) dokonanie wymaganych przez wiaSciwe przepisy prawa czynnosci zwigzanych

z przygotowaniem i realizowaniem prac projektowych w terminach i na zasadach

okreslonych w tych przepisach badz w niniejszej umowie, a w przypadku braku

stosownych regulacji w tym zakresie, dokonywanie czynnosci niezwiocznie w

sposéb umoziiwiajacy Wykonawcy prawidtowg i terminowa realizacje przedmiotu

umowy,
2) odebranie prawidiowo wykonanego przedmiotu umowy, w terminach i na zasadach

okreSionych w niniejszej umowie,

3) terminowa zaplata uméwionego wynagrodzenia ryczailowego na zasadach

okreSionych niniejsza umowg.
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Termin realizacji przedmiotu umowy i procedura odbiorowa

§4
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy w nastepujacych terminach:

1) etap |, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2.1) ~ 120 od daty zawarcia umowy,
2) etap Il, o kt6rym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2.2) ~ 120 dni od daty dokonania odbioru

zakresu zamowienia z etapu |,
3) etap Ill, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2.3) - 60 dni od daty dokonania odbioru

zakresu zaméwienia z etapu |.

§5
1. Wykonawea przekaze Zamawiajacemu elementy przedmiotu umowy, o ktérych mowa w § 2

ust. 2 pkt od pkt 2.1) do pkt 2.3), w siedzibie Zamawiajacego, w Wydziale Inwestycji
Remontéw Urzedu Miasta Lublin, ul. Podwale 3 a, w terminie okreslonym w § 4 pkt 1), 2) i 3).

2. Przekazanie elementéw przedmiotu umowy, o ktorych mowa w ust. 1, odbedzie sie
kazdorazowo na podstawie pisemnego pokwitowania potwierdzajgcego, w jakiej ilosci | w jakiej
dacie zostaly one zlozone przez Wykonawce u Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze
pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania przez Zamawiajacego odbioru tych

elementow przedmiotu umowy.
3. Zamawiajacy w terminie 30 dni roboczych dokona sprawdzenia zgodnosci przekazanych

elementéw przedmiotu umowy z zakresem umowy i sporzadzi protokét zdawezo — odbiorezy,
w ktérym potwierdzi dokonanie odbioru elementow przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy moze odméwié przyjecia przediozonego przez Wykonawce elementu
przedmiotu umowy w catosci lub w czesci ze wskazaniem przyczyn odmowy, pisemnie
zawiadamiajac o tym Wykonawce na wskazany przez niego adres e-mail. W przypadku, gdy
Zamawiajacy odméwi przyjecia calosci lub czeSci elementu przedmiotu umowy, Wykonawca
niezwiocznie wykona nowy element przedmiotu umowy, uwzgledniajac zastrzezenia
zgloszone przez Zamawiajqcego i przediozy Zamawiajacemu do odbioru ponownie wykonany
element przedmiotu umowy lub jego czesé, w terminie 30 dni roboczych od otrzymania
zawiadomienia o odmowie przyjecia jego pierwotnej wersji.

5. Date wskazang w pokwitowaniu, o ktérym mowaw ust. 2, traktuje sie jako date wykonania
odpowiedniego elementu przedmiotu umowy, o ile prawidtowos¢ realizacii zostala
potwierdzona przez Zamawiajacego postanowieniami protokotu, o ktorym mowa w ust. 3.
W sytuacji, gdy Zamawiajacy odmowi przyjecia elementu przedmiotu umowy przediozonego
przez Wykonawee stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 1- 4.

6. Do kazdego z elementéw przedmiotu umowy, o ktérych mowa w ust.1, Wykonawea zatacza
szczegdétowy ich wykaz oraz pisemne oSwiadczenie, ze jest wykonane zgodnie z umowa i

kompietne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.
7. Brak o&wiadezenia, o ktérym mowa w ust. 6, skutkowaé bedzie nienalezytym wykonaniem

przedmiotu umowy.
8. Odebranie prez Zamawiajacego elementu przedmiotu umowy wedlug procedury okresionej

wniniejszyrn paragrafie, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nienalezyte wykonanie przedmiotu

niniejszej umowy ani jej nie ogranicza.
9. Podpisanie protokolu zdawezo — odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizyeznych i prawnych

wykonanego elementu przedmiotu umowy wramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Silty wlasne i Podwykonawcy

§6

1. Wykonawea, zgodnie z informacja ztozonq w ofercie, powierza Podwykonawcy/-om

wykonanie nize] wymienionych czesci zamdéwienia - nie dotyczy.

2. Wykonawea,w trakcie realizacji zaméwienia, moze powierzyé wykonanie czeSci zamdwienia,

innemu Podwykonawcy lub zrezygnowat z Podwykonawcy.

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ki6rego zasoby

 

  
ZP-P-1.271.61.2019 Umowa or ..........AIR/M9 Strona 7 2 14

 
 

 



Wykonawcea powolywat sie, na zasadach okrestonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowieh

publicznych w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postepowaniu Wykonawea jest

obowiazany wykazaé Zamawiajacemu, Ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca

samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby

Wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

4. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 3 bedqg mialy zastosowanie przepisy obowigqzujace

w danym postepowaniu, specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia z dokonanymi w trakcie

postepowania zmianami oraz oferta ziozona przez Wykonawce.

5. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe wymagane w pestepowaniu poprzedzajacym

zawarcie niniejszej umowy, zaproponowanego podmiotu, ktéry ma zastapic Podwykonawce

wskazanego w ofercie udostepniajacego swoje zasoby na podstawie art. 22a ust. 1 ustawy Prawo

zaméwiert publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., nie potwierdzajq spelnienia przez Wykonawce

warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzq wobec tego nowego podmiotu podstawy

wykluczenia, Zamawiajacy zada, aby Wykonaweawterminie do 7 dni roboczych:

1) zastapit ten podmiot innym podmiotem iub podmiotami (w prawidtowy sposdb dokumentujac

speinienie wymagan okresionych w postepowaniu i w niniejszej umowie), lub,

2) zobowiazat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zaméwienia, jezeli wykaze

zdolnogéci techniczne lub zawodowe, ktére byly wymagane w postepowaniu (nabyte po uplywie

terminu sktadania ofert w postepowaniu).

6. Powierzenie wykonania czeéci zaméwienia Podwykonawcom nie zwainia Wykonawcy

z odpowiedziainoSci za nalezyte wykonanie tego zamowienia,

7. Wykonawea ponosi peina odpowiedzialnogé za jakoSé i terminowo8¢ prac, ktére wykonuje przy

pomocy Podwykonawcow.

Wynagrodzenie i zasady jego ptatnosci

§7

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 okrestone

kwota ryczaitowa wynosi 362 850,00 zi brutto (stownie: traysta szeSédziesiqt dwa tysigce

osiemset piecdziesiat ziotych 00/100).

2. Wynagrodzenie za wykonanie etapu | okresione kwotq ryczaltowa wynosi 233 700,00 zt

(slownie: dwiescie trzydziesci trzy tysigce siedemset ztotych 00/100) brutto, w tym kwota netto

490 000,00 zt (stownie: sto dziewieddziesiat tysiecy ztotych 00/100) i nalezny podatek VAT 23%

kwota 43 700,00 zt.

3. Wynagrodzenie za wykonanie etapu Il okreglone kwota ryczaitowg wynosi 67 650,00 zt

(siownie: sze&édziesiat siedem tysiecy szeééset piecdziesiqt ztotych 00/100) brutto, w tym

kwota netto 55 000,00 zt (slownie: pieédziesiat pieé tysiecy zlotych 00/100) i nalezny podatek

VAT 23 % tj. kwota 12 650,00 zt.

4. Wynagrodzenie za wykonanie etapu Ill okreslone kwotq ryczaitowa wynosi 61 500,00 zt

(slownie: szeSédziesiat jeden tysiecy pieéset zlotych 00/100) brutta, w tym kwota netto 50

000,00 zt (stownie: pieédziesiat tysiecy ziotych 00/100) i nalezny podatek VAT 23 % tj. kwota 11

500,00 at. .

5. PlatnoSé wynagrodzenia, nastapi z dziatu 926 rozdzialu 92601 § 6050 (zadanie:

{RAN/146/00/20/0367) budzetu Miasta Lublin na lata nastepne.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje catoéé kosztéw zwigzanych z  realizacja

zamowienia, w tym koszty pozyskania mapy do celdw projektowych, pozyskania

aktualnych warunkow technicznych i wszelkich niezbednych uzgodnien branzowych

projektu z uzytkownikami i wiaéscicielami infrastruktury technicznej, koniecznych do

uzyskania niezbednych do realizacji przedsiewziecia zgéd, opinii, opracowan i decyzji.
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7. Wykonawea nie moze dokonaé cesji wierzyteinosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz
osob trzecich, bez zgody Zamawiajacego.

§8

1. PlatnoSé wynagrodzenia za elementy przedmiotu umowy, o ktérych mowaw § 2 ust. 2 od pkt

2.1) do pkt 2.3), nastapi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 21 dni od
daty doreczenia Zamawiajacemu prawidiowo sporzadzonej faktury wystawionej na podstawie

protokotu zdawezo - odbiorczego, o ktérym mowa w § 5 ust. 3.

2. Z tytulu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca oswiadeza, iz wySle ustrukturyzowana fakture

elektroniczna w sposdb, o ktérym mowaw art. 4 ust.1 ustawy z dnia z dnia$ listopada 2016 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane
lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.2018.2191), z uwzgiednieniem

wiaSciwego numeru GLN 5907653870019 Zamawiajacego.

3. Faktura, o ktérej) mowa w ust. 2, bedzie wystawiana za zakonczone elementy przedmiotu
umowy wynikajace z protokolu zdawczo-odbiorczego zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

Gwarancja i rekojmia

§9
4. Na wykonane elementy przedmiotu umowy, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 od pkt 2.1) do pkt
2.3), Wykonawea udziela gwarancji na okres 36 m-cy od dnia podpisania protokolu odbioru,
o ktérym mowa w § 5 ust. 3.
2. W ramach gwarancji Wykonawea bedzie zobowiazany do bezplatnego usuniecia wszelkich
wad elementéw przedmiotu umowy, ktére ujawnia sie w okresie gwarancji, a beda wynikiem
nieprawidiowego wykonania jakiegokolwiek elementu przedmiotu umowy fub jakiegokolwiek

dziatania lub zaniedbania Wykonawcy.
3. Zamawiajacy moze dochodzié roszezen z tytulu gwarancji takze po terminie okreslonym w
ust. 1, jezeli zgtosit wade w przedmiocie umowy przed uptywem tego terminu.
4, Wykonawcea wystawi i wyda Zamawiajacemu w dniu odbioru elementu przedmiotu umowy

dokument gwarancyjny na wykonany przedmict umowy.
5. W dokumencie gwarancyjnym, o ktérym mowa w ust. 4, Wykonawca dodatkowo

sformutuje o$wiadezenie gwarancyjne speiniajace wymagania art. 577 § 1 | 2 Kodeksu
cywilnego, zawierajace podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnieh z
gwarancji, a takze stwierdzenie, ze gwarancja nie wytacza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnieh: Zamawiajacego wynikajacych z przepisow o rekojmi za wady przedmiotu

umowy.
6. W przypadku otrzymania wadliwego elementu przedmiotu umowy lub jego czeSci

Zamawiajacy wykonujac uprawnienia z tytulu gwaraneji moze:
1) Zadaé od Wykonawcy bezplatnego usuniecia wad w terminie 14 dni od daty pisemnego

zgtoszenia przez Zamawiajacego ujawnionych wad, na adres e-mail wskazany przez

Wykonawce,
YS 2) zlecié usuniecie ujawnionych w okresie gwarancji wad w przedmiocie umowy, stronie trzecie]

na koszt i niebezpieczerisiwo Wykonawcy, jezeli Wykonawea nie usunie ich w terminie,
o ktérym mowa w pkt 1), lub odmdéwi ich usuniecia, bez utraty praw wynikajacych

Z gwarancji,
3) nie zadajqc usuniecia wad - zadaé obnizenia wynagrodzenia za wykonanie elementu

przedmiotu umowy w takim stosunku, w jakim wartosé przedmiotu umowy wolnego od wad

pozostaje do jego wartoéci obliczonej z uwzglednieniem ujawnionych wad,
4) odstapié od umowy, jezeli wskazane wady nie zostang usuniete zgodnie z dokumentem

gwarancyjnym.
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7. Dokument gwarancyjny, o ktérym mowa w ust. 4, winien obejmowac co najmniej

postanowienia okreslone w ust. 1, 2, 314.

8. Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji, Zamawiajacy moze wykonywaé

uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy na zasadach

okreSlonych w_ niniejszej umowie ik. c.

9. Na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego Zamawiajgcy wspoinie z Wykonawcq

rozszerzaja odpowiedzialnosé Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmictu umowy.

Termin rekajmi skoficzy sie z dniem uplywu terminu udzielonej gwarancji.

Kary umowne

§10

i. Strony zgodnie postanawiaja o stosowaniu kar umownych za niewykonanie tub

nienalezyte wykonanie postanowieh niniejszej umowy.

2. W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce na etapie realizacii_ przedmiotu

umowy w zakresie, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2.1) ifub 2.2) iub 2.3), z prayezyn

lezacych po stronie Zamawiajacego, Zamawiajacy zapiaci Wykonawcy kare umowng w

wysokosci 5% kwoty okresiongj w § 7 ust. 1, z wylaczeniem sytuacji, o ktorej mowa w § 11 ust.

4 pkt. 7.

3, W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego na etapie realizacji przedmiotu

umowy w zakresie, o ktarym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2.1) ifub 2.2) Wub 2.3), z przyczyn

lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawea zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng

w wysokosci 5% kwoty okreslonej w § 7 ust. 1.

4. W oprzypadku zwioki w wykonaniu etapu |, w stosunku do terminu okresionego w § 4 pkt 1),

Wykonawea zaplaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokogci 0.25% kwoty okresionej

w §7 ust. 1, za kazdy dziefh zwioki.

5. W przypadku ziioki w wykonaniu etapu Il, w stosunku do terminu okreslonego w § 4 pkt 2),

Wykonawea zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto

ziotych), za kazdy dzien zwtoki.

6. W przypadku zwloki w wykonaniu etapu III, w stosunku do terminu okresionego w § 4 pkt 3), SS

Wykonawea zaplaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 0,10% kwoty okreslonej

w § 7 ust. 1, za kazdy dzient zwioki. \

7. W przypadku zwioki w usuwaniu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji

i rekojmi, Wykonawea zaplaci Zamawiajacemu kare umowna w wysokosci 200,00 zt (stownie:

dwiescie ztotych), za kazdy dzien zwioki liczony od uplywu terminu wyznaczonego na usuniecie

wad.

8. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umownew terminie 7 dni od dnia doreczenia

Wykonawcy noty ksiegowej okreslajace] wysokos¢ kar umownych.

9, Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia

Zamawiajacemu dokumentu okreslajgcego wysokoS¢ kar umownych.

10. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego

przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlinych

okreglonych przepisami Kadeksu Cywilnego, do wysokoéci rzeczywiscie poniesione] szkody.

Odstapienie od umowy

§11
1. Zamawiajacemu przystuguie prawe do odstapienia od niniejszej umowy jezeli:
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1) wystapig istotne zmiany okolicznosci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzieé w chwili zawarcia umowy, lub daisze wykonanie
umowy moze zagrozi¢ istonemu interesowi bezpieczeristwa panstwa lub bezpieczenstwu

publicznemu
2) pomimo pisemnych zastrzezen ze strony Zamawiajacego, Wykonawca nie wykonuje umowy

zgodnie z warunkami w niej okreslonymi lub w inny spos6b narusza postanowienia umowne,
3) Wykonawea dokonat cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz osdb

trzecich, bez zgody zamawiajacego.
2. Wykonawea moze odstapié od niniejszej umowy, jezeli Zamawiajacy pomimo zgtoszonych na

pismie zastrzezen, w sposdb razacy narusza postanowienia umowy.
3. Stronom przystuguje prawo do odstapienia od umowy w catosci lub w czesci niewykonanej.
4. Odstapienie od umowy z przyezyn okreSlonych w ust. 112 moze nastapi¢ w terminie 30 dni od

powziecia wiadomosci o okolicznogciach uzasadniajacych odstapienie od umowy

potwierdzonych stosownym protokotem z ustaler.
5. Odstapienie od umowy bedzie wywieralo skutek pomiedzy Stronami umowy z chwila doreczenia

drugiej Stronie oswiadczenia o odstapieniu i bedzie wywierato skutek na przysztoé¢, przy
zachowaniu w pelni przez Zamawiajacego wszystkich uprawnien, ktére Zamawiajacy nabyt
przed data zlozenia oéwiadczenia o odstapieniu, w tym w= szczegdlnosci uprawnien

z rekojmi, gwarancji, kary umownej za odstapienie, odszkodowania.
6. Odstapienie od umowy przez ktorakolwiek ze Stron wymaga zachowania formy pisemnej pod

rygorem niewaznosci, z podaniem podstawy faktycznej i prawnej.
7. W przypadku odstapienia od umowy, Strony zobowiqzane sq do nastepujacych czynnosci:

1) Wykonawea zobowiazany jest wstrzymaé wykonywanie umowy,
2) Wykonawea sporzadzi z udzialem przedstawicieli Zamawiajacego, protokét z inwentaryzacji

wykonanych prac na dzieh odstapienia od umowy,
3) Zamawiajacy zobowigzany jest do zaplacenia wynagrodzenia za prace prawidtowo wykonane
do dnia odstapienia od umowy; ustalenie wysokoSci zaplaty wynagrodzenia zostanie dokonane
na podstawie protokotéw odbioru i stopnia zaawansowania prac.

8. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawca moze zadacé wylgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania czesci umowy tzn. wynagrodzenia naleznego za prace

prawidtowo wykonane do dnia odstapienia od urnowy.
9. W przypadku stwierdzenia elementow przedmiotu umowy wadliwie wykonanych, kosztami ich
wykonania obciazony zostanie Wykenawea, z winy ktérego odstapione od umowy.

Prawa autorskie | zalezne

§12
1. W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawea tacznie z przekazanym projektem

przekazuje na rzecz Zamawiajacego catosé autorskich praw majatkowych i zaleznych

oraz prawo wiasnosci_ nosnikow, na ktorych zostat on utrwalony.
2. Autorskie prawa majatkowe i zalezne do projektu bedacego przedmiotem umowy, zostaja

przeniesione na Zamawiajacego w celu  wykorzystania na nastepujacych polach
eksploatacji:

1) realizacji inwestycji,
2) utrwalania i zwielokrotniania kazda modzliwq technika, w szcezegdlnosci poprzez

drukowanie, wykonywanie odbitek, przy uzyciu wszelkich noSnikéw, technik video,

techniki komputerowej lub rzutnika,
3) wprowadzania do obrotu oryginatu lub egzemplarzy, na ktorych projekt utrwalono,
4) publicznego udostepniania projekiu w sposdb, aby kazdy mdg! mie¢ do niego dostep w

miejscu i czasie przez siebie wybranym, wySwietlania, wprowadzania do pamieci

komputera, przesylania za pomoca sieci multimedialnej, komputerowej
i teleinformatycznej, w tym internetu,

5) udostepniania w ramach przepiséw ustawy o dostepie do informacji publicznej,
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6) prowadzenia wszelkich postepowari o udzielenie zaméwienia publicznego zwigzanych

z realizacjq inwestycji przez Zamawiajacego, w tym do publikacji projektu na stronach

internetowych,
7) ubiegania sie o dofinansowanie wnioskéw o dofinansowanie ze Srodkow budzetowych

lub funduszy Unii Europejskiej — jako element wnioskéw o dofinansowanie ze Srodkow

budzetowych lub funduszy Unii Europejskiej,

8) wykorzystania projektu, do wykonania dziel zaleznych tj. projektow budowlanych i

wykenawezych, niezbednych do realizacji inwestycji, oraz wykonania projektow
budowlanych i wykonawezych, przez wykonawcdw wykonujgcych kolejne projekty

budowlane i wykonaweze, na podstawie oddzielnego zamdéwienia, w przypadku:

przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu uzytkowania obiektéw budowlanych, zmiany

sposobu zagospodarowania terenu, zmiany decyzji przez Zamawiajacego co do

budowy budynkéw, budowli i innych obiekt6w budowilanych, na terenie dla ktorego byt

wykonany projekt zrealizowany na podstawie niniejsze] umowy.

9) do innego wykorzystania niz wymienione powyzej, lecz stuzqacego celom promocyjnym

i informacyjnym oraz niezbednym do przygotowania i realizacji inwestycji.

. Wykonawea przenosi na rzecz Zamawiajgcego, bez dodatkowego wynagrodzenia,

wyilaczne prawo zezwalania na wykonanie zaleznego prawa autorskiego do rozporzadzania

i korzystania z wykonanego projektu w nieograniczonym zakresie, a w szczegdlnosci w

zakresie pél eksploatacji wymienionych w ust. 2.

. Wykonawcy nie bedzie przystugiwac odrebne wynagrodzenie za korzystanie z projektu na

kazdym odrebnym polu eksploatacii.

. W przypadku wykonania projektu przez Wykonawee z udziatem innych oséb, ktorym

przystuguja majatkowe prawa autorskie do projektu fub jego czesci, Wykonawca

zobowiazuje sie do:

1) nabycia od autoréw projektu, majatkowych praw autorskich i praw zaleznych celem ich

dalszego przeniesienia na rzecz Zamawiajacego, w trybie okreslonym w niniejszym

paragrafie,

2) uzyskania zgody autoréw projektu do korzystania przez Zamawiajacego na polach

eksploatacfi, okreglonych w ust. 1 i ust. 2,

3) dostarczenia Zamawiajacemu wraz z projektem, oSwiadczen tworcow (wspottworcdéw)

projektu, Ze Wykonawea dysponuje prawami autorskimi do projektu oraz, ze wyrazajq

oni zgode, o kiérej mowa w pkt 2),

4) wziecia udzialu po stronie Zamawiajacego w postepowaniu, w przypadku wytoczenia

powédztwa przeciwko Zamawiajacemu w zwigzku z naruszeniem praw osob trzecich.

6. Przeniesienie autorskich praw majatkowych, a takze praw zaleznych nastepuje bez

ograniczeh czasowych i terytorialInych z chwila podpisania protokolu odbioru na wykonany

projekt.

7. Wykonawea ponosi wylaczna odpowiedzialnosé za naruszenie praw autorskich oraz innych

praw oso6b trzecich przy wykonywaniu niniejszej umowy.

8. Zamawiajacy ma prawo przenoszenia przystugujgcych mu na mocy niniejszej] umowy

autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do projektu, bedacego przedmiotem niniejszej

umowy, na rzecz osdéb trzecich bez zgody Wykonawcy.

Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawarte] umowy z zastrzezeniem § 14.

1. Strony przewiduja nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy wykonanie pierwotnego zakresu nie

Zmiana umowy

§13

§ 14
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lezy w interesie publicznym, badz w przypadku w zmiany planéw inwestycyjnych
Zamawiajacego, z jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniem wynagrodzenia oraz
w razie potrzeby, ze zmiang terminu realizacji przedmiotu umowy,

2) zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:
a) dziatania sity wyzszej, uniemodzliwiajacej wykonanie umowy w terminie,
b) wystapienia, niezaleznie od dziatafi Wykonawcey, okolicznosci — skutkujgcych

przediuzaniem terminu na pozyskanie uzgodniefh, sprawdzeh i warunkow do
projektowania od dysponentéw mediéw,i innych wlaSciwych organdéw czy instytucji oraz
przediuzaniem terminu na pozyskiwania wszelkich decyzji, opinii, uzgodnien

niezbednych do wykonania umowy,
¢) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powiazanych z przedmiotem niniejszej umowy,

wymuszajacej koniecznosé skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigqzan,
d) koniecznosci zmniejszenia zakresu  przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie

w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie publicznym,
e) gdy zachowanie pierwotnego terminu nie lezy w_ interesie publicznym lub

wynika ze zmiany plandw inwestycyinych Zamawiajacego,
f} przekroczenia termindw okreslonych w § 4 niniejszej umowy, z prayezyn lezacych po

stronie, Zamawiajacego.
3) zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy, w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towaréw i ustug,
b) wysokosci minimainego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5

ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U nr

200, poz. 1679 z pdzn. zm),
¢) zasad podiegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne,
d) zakresu zamdéwienia, o ktérym mowaw ust. 1 pkt 1).

2. Zmiany umowy przewidziane w ust. 1 dopuszezaine sq na nastepujacych warunkach:
1) ad ust. 1 pkt. 1 — zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego

interesu publicznego lub zmiany planédw  inwestycyjnych Zamawiajacego,
z jednoczesna zmiana wynagrodzenia okreslonego kwota ryczattowa w § 8 przy czym
wysokosé zmienionego wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie wyliczenia
procentowego udziatu zmniejszonego zakresu zamowienia w pierwotnie przyjetym

zakresie, co zostanie potwierdzone przez strony umowy stosownym protokoiem,
2) ad ust. 1 pkt. 2—zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy nastapi:

a) lit. a) o okres niezbedny do usuniecia skutkéw dziatania silty wyzszej,
b) lit. b) o okres niezbedny na pozyskanie uzgodnief, sprawdzen, opinii i warunké6w do

projektowania koniecznych do wykonania elementéw przedmiotu umowy,
c) jit. c) © okres czasu niezbedny do wykonania prac powiazanych z przedmiotem

niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrebnej umowy,
d) lit. d) o okres niezbedny do wykonania pozostatego zakresu zamdwienia

(proporejonainie do zmniejszonego zakresu,
e) lit. e) o okres umozliwiajgcy Zamawiajacemu osiagniecie celu, stanowigqcego podstawe

zmiany terminu realizacji,
lit. f) o najdiuzszy okres ezasu przez jaki okoliczno$ci te wystapity.

3) -ad ust. 1 pkt. 3- zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy:
a) lit. a) — stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegna zmianie

odpowiednio do przepiséw prawa wprowadzajacych zmiane stawki podatku VAT, pod
warunkiem wykazania przez wykonawce, ze zmiana ta bedzie miata wplyw na koszty

_. wykonania zaméwienia wraz z peinym uzasadnieniem, z zastrzezeniem, ze
So Zamawiajacemu bedzie przystugiwaé prawo zadania dalszych wyjasnieh wraz z

przedstawieniem dalszych dakumentéw celem stwierdzenia depuszezalnoéci zmiany
™ wynagrodzenia,

b) fit. b}, fit. c) oraz lit. d) — pod warunkiem wykazania przez Wykonawce, ze zmiany te
beda mialy wplyw na koszty wykonania zamdwienia wraz z pelnym uzasadnieniem, z
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zastrzezeniem, ze Zamawiajgcemu bedzie przystugiwac prawo zadania dalszych

wyjaSnieh wraz z przedstawieniem dalszych dokumentéw celem  stwierdzenia
dopuszezalnosei zmiany wynagrodzenia oraz ustalenia jego wysokosci.

3. Zmiana postanowien zawarte] umowy moze nastapi¢ wylacznie za zgoda obu Stron, wyrazong

w formie pisernnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

Postanowienia koncowe

§ 15
W sprawach nieuregulowanych niniejszq umowq bedq mialy zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego, Ustawy Prawo Zaméwie Publicznych i innych obowigzujacych w tym zakresie

przepiséw prawa.

§ 16
Ewentualne spory wynikle w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez wlasciwy

sad powszechnyw Lublinie.

§ 17
Umowe spisano w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla

Wykonawcy i dwa dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJSACY: WYKONAWCA:

ZASTEPCA PREZY;D
_ MAST. ETA

    
KONTRASYGNATA SKARBNIKA MIASTA:
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4. zatacznik nr 1 — Opis warunkéw techniczno-funkcjonainych.
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Zatacznik nr 1 do umowy"24iRi19

Opis warunkéw techniczno- funkcjonalnych

Nazwa zadania:

Opracowanie wielobranzowego projektu koncepcyjnego oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego dia przebudowy stadionu pitkarsko-zuzlowego przy al. Zygmuntowskich 5
w Lublinie na stadion zuzlowy wraz z infrastruktura towarzyszaca, wielopoziomowym
parkingiem oraz zagospodarowaniem terenu.

1. Przeznaczenie obiektu.

41.1 Funkcja podstawowa:

a) stadion
Obiekt stadionu ma byé przeznaczony dla organizacji imprez sportowych dia dyscyplin
motosportu takich jak: Zuzel, supercross, karting, drifting, freestyle motocross, minizuzel.
Obiekt ma umodliwiaé organizacje imprez motosportu najwyzszej rangi w tym imprez
miedzynarodowych (np. Mistrzostwa Europy czy Swiata)

b) parking
Obiekt wielopoziomowego parkingu ma byé przeznaczony jako zaplecze parkingowe dia
obiektu stadionu zuzlowego stadionu i okolicznych terenéw sportowych i rekreacyjnych.

1.2 Funkeja uzupetniajgca:

Obiekt w miare mozliwosci bedzie spelniat inne funkeje tj. bedzie wykorzystywany dla
organizacji imprez takich jak: koncerty, targi, konferencje, pokazy itp.

2. Parametry obiektu stadionu.

2.1 Pojemnosé oraz parametry trybun stadionu.

Trybuna o konstrukcji Zelbetowej o catkowitej pojemnogsci od 17 000 do 20 000
indywidualnych numerowanych miejsc siedzacych z oparciem, z podziatem na sektory w
tym:

~ trybuna gtowna ~strefa przy starcie o pojernmnosci od 1 000 do 2 000 miejsc z dostepem
dla oséb niepeinosprawnych
- strefa VIP ~ strefa usytuowana nad trybuna gt6wng obok strefy gastronomicznej o
pojemnosci od 500 do 700 mieijsc,
- strefa VIP przy lozach o pojemnosci od 300 do 500 miejsc
- strefa stanowisk dla sedziéw, jury zawodéw, medidw (loza prasowa) ulokowana na
wysokosci startu na najwyzszym poziomie trybuny (nad trybuna glowng oraz strefa VIP) o
pojemnosci zgodnie z wymaganiami.
- platformy dla fotoreporteréw oraz kamery TV, zgodnie z obowiazujacymi wytyeznymi
- dzwiekoszezelne stanowiska komentatoréw radiowych oraz komentatoréw TV
~ sektor dla funkcyjnych trener6w zawodnik6w usytuowany przy parku maszyn o
pajemnosci zgodnie z wymaganiami
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- sektor rodzinny usytuowany z odpowiedniej odlegiosci od sektora drozyny gosci oraz
sektora ,fan-clubu” druzyny gospodarzy
- trybuna gosci — usytuowana w jednym z tukéw przy wyjezdzie na tor dia sprzetu
technicznego o pojemnosci co najmniej 5% pojemnosci stadionu (okato 1000 miejsc).

Pierwszy rzad siedzen ma sie znajdowaé min 1m powyzej gérnej krawedzi bandy wokdt
toru. Na trybunie nalezy przewidzieé odpowiednia ilosé miejsc dla niepelnosprawnych
ziokalizowanych zgodnie z wytyeznymi.
Nalezy przewidzie¢ co najmnie| dwie bramy wjazdowe na tor z parku maszyn oraz
techniczna dla sprzetu konserwujacego tor (szer. min 5,5 m) na prostej przeciwlegte}
startowi.

2.2 Zadaszenie stadionu

Nalezy opracowac dwa warianty zadaszenia:
1) wariant | -~ Obiekt ma byé zadaszony w calym obszarze trybun oraz toru zuzlowego w
sposdéb catkowicie zabezpieczajacy tor przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi.
2) wariant Hl - Objekt ma byé zadaszony calkowicie zadaszeniem peinym
zabezpieczajgcym przed niekorzysinymi warunkami pogodowymi. Dopuszcza sie
zaprojektowanie zadaszenia otwieranego.
Nalezy dokonaé analizy mozliwosci zastosowania zadaszenia catkowitego w kontekscie
przewietrzania obiektu i odprowadzania spalin powstajqgcych podcezas uzytkowania

stadionu dia sportow moterowych.

2.3 Tor

2.3.1 Nawierzchnia i bandy

Tor powinien posiadaé nawierzchnie granitowa z odpowiednim podtozem i odwodnieniem,
oraz speiniaé wszystkie wymogi PZM oraz FIM miedzy innymi zawarte w wytycznych do
projektowania oraz regulaminach.
Tor powinien byé byé wyposazony w kinetyczne bandy (homologowane o wymiarach

zgodnych z przepisami), oraz oddzielony od trybuny ogrodzeniem.

2.3.2 Wymiary toru

- szerokosé na prostej od 11 do 14 metréw,
- szerokosé na tukach od 15 do 18 metrow,
- diugoSé toru mierzona z godnie z przepisami od 340 do 370 metréw,

Luki powinny posiadaé odpowiednie spadki. (5-6 %)
Wokdol toru nalezy zapewnié zgodnie z przepisami pas bezpieczenstwa (min. 2m na
prostej i min. 3m na tukach) oraz strefe neutralna, pomiedzy bandg a widownig.

2.4 Park maszyn zawodnikow.

Park maszyn ma byé usytuowany w poblizu trybuny gléwnej z szybkim dostepem do toru

oraz pomieszczei w budynku glownym, na koricu prostej] przeciwiegilej do startu, nie

powinien znajdowac sie w granicy toru.
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W obszarze parku maszynowego o powierzchni min. 1800 mkw., nalezy przewidzieé
miedzy innymi: miejsce na warsztat, miejsce kontroli technicznej, miejsce do
przechowywania olejéw paliw itp., co najmniej po 13 bokséw dia gosci i gospodarzy,
miejsce do mycia_ motocykli, a takze miejsce na ustawienie studia TV, tablicy do
wywiad6w, mixzone TV .
Wszystkie miejsca maja byé zadaszone.
W obszarze parku ma byé zlokalizowany paddock, parking dla zawodnikow na minimum
25 sztuk pojazdéw dostawezych.

2.5 Pomieszczenia.

Obiekt w potaczeniu z trybunami oraz strefa VIP, powinien zawieraé niezbedne
pomieszczenia ogdéinodostepne, administracyjne oraz techniczne, miedzy innymi takle jak:
~ pomieszczenia biurowo — administracyjne
- pomieszezenia techniczne
~ minimum 20 szt. (14-24 osobowe) loze - usytuowane w sasiedztwie strefy VIP
- pomieszczenia strefy gastronomicznej VIP z sala o o pojemnosci na min, 500 osdb
- zespdl pomieszczen biura zawoddéw (sedzia zawodéw, chronometraz, spiker zawodow,
sekretariat zawodéw, koordynator tv, obstuga telebiméw, pomieszczenie DJ, miejsce
rejestracji wideo przebiegu zawodéw, radiowezet itp.)
- sala konferencyjna (min. 80 mkw.)
- dodatkowe pomieszezenia np. sala szkoleniowa itp.
- pomieszczenia dla mediéw w tym pomieszczenia robocze, studio TV itp. umozliwiajace
przeprowadzanie transmisji TV i radiowych ,
- szatnie zawodnicze z weziem sanitarnym oddzielnie dia goSci i gospodarzy
~ sala do przygotowania ogéInorozwojowego
- pomieszezenia odnowy biologicznej w tym sitownia i sauna
- pomieszczenia medyczne w tym dla lekarza , oddzieine dla zawodnikdéw i kibicow.
- pomieszezenia dla treneraw
- pomieszczenia dia sedziéw
- pozostate pomieszczenia dla obstugi zawodéw wymagane aktualnymi przepisami w tym
pomieszezenia zwiazane z antydopingiem
- garaze i boksy serwisowe
~ pomieszczenia warsztatowo-magazynowe

- pomieszczenia techniczne dla obstugi zawodéw
~ pomieszczenie pod fan shop
- punkty gastronomiczne dia kibicéw oraz parku maszyn
- pomieszezenia sanitarne, w tym oddzielne pomieszczenia dla kibicéw
- pomieszczenia sanitarne dla oséb niepetnosprawnych
- pozostate pomieszczenia okresione w szczegdiowych przepisach.

llos¢, wielkoSé oraz pozostate parametry pomieszczen maja byé zgodne z obowigzujacymi
przepisami oraz wytycznymi FIM i PZM.

2.6 OSwietlenie obiektu stadionu.

Obiekt stadionu ma byé wyposazony w oéwietlenie niezbedne do realizacji funkcji obiektu,
speiniajace wymagania zawarte w przepisach FIM oraz PZM.
Natezenie oSwietlenia dia toru — min. 1800 luxé6w
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Natezenie oSwietlenia na ptycie wewnatrz toru oraz w parku maszyn i na linii ustawienia

zawodnikéw — min. 1200 luxow
Na potrzeby oSwietlenia obiekt ma byé wyposazony w zapasowy agregat pradotworezy.

2.7 Instalacje obiektu stadionu

Obiekt ma by¢ wyposazony we wszystkie niezbedne do realizacji funkeji obiektu instalacje,

w tym w szezegdlnosci:
- wodociagowe
- kanalizacji sanitarnej
- deszezowej wraz z ewentuainymi zbiornikami retencyjnymi
- odwadniajace
- elektryczne i teletechniczne
- telekomunikacyjne i informatyczne
- ciepine
- wentylacyjne
- nagfosnienia
- monitoringu
~ telewizji przemystowej z telebimami

2.7.1 Instalacje monitoringu stadionu.

System monitoringu widowni, identyfikacji, rejestracji przebiegu zawodow za pomoca

urzadzen rejestrujacych (z zasilaniem awaryjnym), zgodny z obowigzujacymi przepisami

wykonawezymi do ustawy o bezpieczenstwie imprez masowych, obejmujacy caty obiekt

stadionu. System musi zapewniaé mozliwos¢ zarzadzania bezpieczenstwem imprez

masowych | innych imprez organizowanych na obiekcie.

2.7.2 Naglosnienie
Instalacja nagtoSnienia obejmujaca naglosnienie wszystkich czesci obiektu stadionu.

2.7.3. Telebimy

Instalacja telebimow wyposazona w co najmniej 2 telebimy o minimalnych wymiarach

7mx5 mi min. rozdzielczosci 640 x 480 pikseli, oraz instalacja tablicy wynikow

2.7.4 CCTV

Instalacja CCTV, zarzadzana ze stanowiska DJ, wyposazona w ekrany LED

2.7.8 BMS

Obiekt ma byé wyposazony w centrainy system zarzqadzania i sterowania obejmujqcy

wszystkie systemy i elementy obiektu.

2.8 Wyposazenie obiektu stadionu

Obiekt musi byé wyposazony w odpowiednia iloSé kas biletowych, bram i kofowrotéw z

system sprzedazy biletéw oraz identyfikacjg.
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3. Zagospodarowanie terenu woko! obiektu stadionu.

3.1 Parkingi, komunikacja.

Nalezy zaprojektowac odpowiednia ilo$é ogéInodostepnych miejsc parkingowych w tym
miejsca dla oséb niepeinosprawnych, dostosowang do pojemnosci obiektu stadionu, oraz
wydzielone parkingi dia pojazdéw administracji, sprzetu technicznego (wraz z miejscem
sktadowania materiatéw dla obstugi technicznej toru), obstugi medycznej, mediow (wozy
transmisyjne itp.), obstugi zawodéw (jury,sedziowie, komisarze, delegaci, zawodnicy),
gosci VIP.
Ukiad komunikacyjny powinien zapewniaé bezkolizying obstuge obiektu oraz
bezpieczenstwo uzytkownikéw.

3.2 Ogrodzenia

Teren obiektu ma byé ogrodzony, z wydzieleniem ogdinodostepnej strefy obiektu od
pozostatych stref o ograniczonym dostepie, z odpowiednig ilosciq bram, kolowrotéw itp.
stuzacych do kontroli dostepu.

3.3 Uzbrojenie terenu

Obiekt powinien byé wyposazony w kompletne uzbrojenie niezbedne do realizacji funkeji
obiektu, w tym niezbedne przytacza, sieci:
- wodociaggowe
- kanalizacji sanitarnej
- deszczowej wraz z ewentualnymi zbiornikami retencyjnymi
- odwadniajace
- elektryczne i teletechniczne
- §wiattowodowe przytacza telekomunikacyjne i informatyczne
- sieci ciepinej

3.4 Zielen

Obszar inwestycji powinien zostaé zagospodarowany zieleniga wysoka i niska oraz
okrywowa, w sposob zapewniajacy ewentualna kompensate niezbednych wycinek oraz
wzbogacenie ekologiczne i estetyezne terenu.

4. Parking wielopoziomowy

1) Parking wielopoziomowy powinien posiadaé czesé¢ podziemna (do dwéch kondygnacji)
oraz czeSé nadziemna do siedmiu kondygnacji, wysokesé do 30 m nad poziom gruntu,
pojemnoésé min 450 miejsc. Teren dziatki powinien byé zagospodarowany w sposdb
umozliwiajacy maksymalne wykorzystanie na potrzeby parkingowe jako zaplecze
parkingowe dia obiektu stadionu zuztowego stadionu i okolicznych terenéw sportowych j
rekreacyjnych,
2) Na obstuge komunikacyjng obiektu nalezy pozyskaé warunki od zarzadcy drogi i
uzgodnié z nim przyjete rozwiazania. Nalezy rozwazyé obstuge dwustronng.
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3) Obiekt powinien byé wyposazony w kompletng infrastrukture i uzbrojenie niezbedne do
realizacji funkeji obiektu, w tym niezbedne przylaczai sieci.

5, Opracowany przedmiot zamowienia powinien spetniaé wymogi okreslone w:

1) Ustawa Prawo Budowlane z dnia7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz.1202);
2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 roku w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1422 z pozn. zm.)

3) Miejscowym plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwata Nr 1242/XLIX/2018
Rady Miasta Lublin z dnia 25 pazdziernika 2018 r. - oraz zgodnie z wnioskiem 0 jego

zmiane.
4) Uzyskanej decyzji_o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia
5) Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizacje elementow zagospodarowania.
6) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu { formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2012 poz. 462 z pozn. zm.)

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004 fr. w sprawie
szezegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonaino- uzytkowego
(Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z pdzn. zm.)

8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 ©. w sprawie okreSlenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonaino-uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389 z pdézn, zm.).

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 z pozn. zm.);

10) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowianych (tekst jednolity Dz.U.

2016 poz. 1570 z pdézn. zm.).
41) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjaine| z dnia 26 wrzesnia 19971 w
sprawie ogéinych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (tekst jednolity Oz.U.
2003 nr 169 poz. 1650 z pdzn. zm.).

12) Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca
2011 r. dyrektywa o wyrobach budowlanych;

43) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej (tj. Dz.U. 2017 poz.

736 z pozn. zm.);
14) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.

w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz.U.

2009 nr 124 poz. 1030 z pdzn. zm.);
15) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiekt6w budowlanych

i terenow (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z pozn. zm.);
16) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
20071. wesprawie wykazu wyrob6w  stuzgcych zapewnieniu bezpieczeristwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszezenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002 z pdzn.

zm.);
17) Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeristwie imprez masowych (tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 1160 z pdzniejszymi zmianami)
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18) norma PN-EN 13200-1:2013-02 Obiekty widowiskowe -- Czeéé 1: Ogdina
charakterystyka widowni:

19) norma PN-EN 13200-3:2006 Obiekty widowiskowe -- Czesé 3: Elementy
oddzielajace — Wymagania;

20) norma PN-EN 13200-4:2007 Obiekty widowiskowe -- Cze&é 4: Siedziska -
Wiasciwosci wyrobu

21) norma PN-EN 13200-7:2014-06 Obiekty widowiskowe -- Czeéé 7: Elementy wejgcia i
wyjScia oraz drogi;

22) norma PN-EN 13200-8:2017-09 Obiekty widowiskowe -- Czesé 8: Zarzadzanie
bezpieczenstwem;

23) PZM ~ Regulamin Toréw dla Zawodéw Motocyklowych na Zuzlu;

24) PZM ~ Zataczniki A-J do Regulamin Tordw dla Zawodéw Motocyklowych na Zuziu:

25) Uchwala nr 30/2018 Prezydium ZG PZM z dnia 20.06.2018 r. wraz z zat. —
»Wytyezne do projektowania stadiondw zuzlowych”,

26) Regulamin przyznawania, odmowy przyznawania {i pozbawiania licencji
uprawniajacych do udziatu we wspdizawodnictwie sportowym w sporcie zuzlowym dla
klubéw ekstraligi oraz |i Il ligi zuzlowej (tekst jednolity 29.09.2018 r.);

27) Zatacznik nr 3 do Regulaminu j/w ,Kryteria dotyczgce infrastruktury sportowej”

28) FIM Standards for Track Racing Circuits (STRC) 2018, normy dla toréw do wyScigaw
torowych (STRC) FIM

29) regulaminy organizacyjne DMP oraz DM Ti II ligi

30) kodeks ochrony Srodowiska FIM

31) przepisy zawarte w miedzynarodowych regulaminach sportowych FIM

32) inne przepisy obowlazujace przy projektowaniu i przygotowaniu realizacji inwestycji

z zastrzezeniem, ze nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek Normy czy przepisow prawa oraz

innych regulacji, nie zwalnia od obowigzku stosowania wymogéw okresionych polskim

prawem, a w przypadku przepiséw, ktére zostaty znowelizowane, nalezy stosowaé sie do

ich aktualnej tresci.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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ANEKS NR 1

zarejestrowany pod NR “f /1R/20
'5

do umowy Nr 122/IR/19 z dnia 23.08.2019 r.|

zawarty w Lublinie w dniu AB.0% 2020 1. pomiedzy:
Gming Lublin, Plac Kréla Wiadysiawa tokietka 1, 20-109 Lublin, NIP: 946-25-75-811, REGON:
431019514, reprezentowang przez:
Pana Krzysztofa Zuka - Prezydenta Miasta Lublin
zwangq dalej ,Zamawiajacym”,
a
KAVOO INVEST Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscig z siedziba w Poznaniu, 61-806
Poznan, ul. Swiety Marcin 29/8, NIP: 7831733200, REGON: 362974820, wpisang do rejestru
przedsigbiorcow pod numerem KRS: 0000585573, wysokosé kapitalu zaktadowego: 5 000,00 zi,
reprezentowang przez:
Pana Wojciecha Ryzyriskiego ~ Prezesa Zarzadu,
zwang dale} "Wykonawca",

zwanymi takze tacznie ,Stronami’,

§1

Strony taczy umowa Nr 122/1R/19 z dnia 23.08.2019 r. — zwana dalej ,umowa’.

§2
2 uwagi na zmiane planéw inwestycyjnych Zamawiajacego tj. zmiane lokalizacji

projektowanego stadionu zuzlowego, Strony zgodnie uznaja, ze zachodzi uzasadniona podstawa
do zmiany — zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy 0 zakres, 0 ktorym mowa w § 2 ust. 2 pkt.
2.2 etap {| — przygotowanie i przeprowadzenie procedur Srodowiskowych i pkt. 2.3. etap HI —
wykonanie programu funkcjonaino — uzytkowego i zestawienia kosztow.

2miana umowy dopuszezalna jest w trybie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamdowien
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 1. - zwanej dale] ,usfawa" i nastepuje na warunkach
przewidzianych w § 13, § 14 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 2 pkt. 1 ad ust. 1 pkt. 1 | ust. 3 umowy, z
jednoczesna zmiana — zmniejszeniem wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy o wartosé

' Zmniejszonego zakresu prac (etap Il i etap Ill) t). o faczna kwote 129 150,00 zi (stownie: sto
dwadziescia dziewieé tysiecy sto pieédziesigt ziotych 00/100) brutto zgodnie z postanowieniami
§ 7 ust. 314 umowy. W zwiazku z powyzszym, wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy po zmniejszeniu jego zakresu wynosi 233 700,00 zt (stownie: dwiescie
trzydziesci trzy tysigce siedemset ztotych 00/100) brutto za wykonanie etapu | okreslonego w § 2
ust. 2 pkt. 2.1 zgodnie z trescia § 7 ust. 2 umowy.

§3
W zwiazku ze zmniejszeniem zakresu przedmiotu umowy w sposdb opisany w § 2 niniejszego
aneksu, wszelkie dotychezasowe postanowienia umowne dotyczace etapu Il i etapu fll z dniem
podpisania aneksu traca moc (przestajg obowiqzywaé), przy czym wysoko$¢ kar umownych
przewidzianych przez Strony w § 10 umowy konsekwentnie odnosié nalezy do kwaty brutto
okreSionej w § 7 ust. 2 umowy.

§4

Pozostate warunki umowy nie ulegaja zmianie.

§5
Aneks wehodzi w zycie z dniem podpisania.
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§6

Aneks niniejszy sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla

Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.
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