UMOWA nr ..../2017
zawarta w dniu ........................pomiędzy :
„Stadion Miejski” Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (15-323), przy ul. Słonecznej 1, wpisanym do
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy pod
numerem KRS 0000452595, NIP 5423230046, REGON 200763186, kapitał zakładowy w wysokości
37 953 000,00 zł, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowaną przez:
1) Adama Popławskiego – Prezesa Zarządu;
2) Bogusławę Janowicz – Wiceprezes Zarządu,
a
……………………………………….. zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez:
1) ……………………..
2) ……………………..

§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup wraz z dostawą i rozładunkiem 20 ton granulatu
EPDM w celu wypełnienia trawy syntetycznej boiska na Stadionie Miejskim w Białymstoku zgodnie z
parametrami zawartymi w ogłoszeniu o zamówienie.
2. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony produkt będzie nowy, wolny od wad prawnych i
fizycznych oraz zgodny z ogłoszeniem o zamówieniu oraz ofertą.
3. Wykonawca potwierdza, iż przedmiot umowy posiada atesty PZH oraz spełnia wymogi FIFA
Quality Programme.
§2
Termin dostaw ustala się najpóźniej do dnia 27 listopada 2017 r.
§3
1. Z czynności odbioru zostanie sporządzony pisemny protokół zawierający wszelkie ustalenia z
przeprowadzonego odbioru.
2. W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru jakichkolwiek wad fizycznych dostarczonego
towaru lub niezgodności z ogłoszeniem o zamówieniu lub ofertą, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy
dodatkowy termin na dostawę towarów wolnych od wad, bez ponoszenia przez Zamawiającego z tego
tytułu jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady fizyczne i prawne
dostarczonego towaru na warunkach określonych w Kodeksie Cywilnym.
§4
1. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje
się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości …………. zł netto, plus należny podatek VAT.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane
z realizacją umowy, w tym koszty dostawy przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego.
3. Faktura VAT zostanie dostarczona w terminie 5 dni od daty podpisania przez strony protokołu
odbioru przedmiotu umowy.
4. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury VAT przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr ………….
5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
6. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług o numerze 542-32300-46 i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez swojego podpisu.

§5
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24-miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy liczonej
od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.
2. W przypadku, gdy Zamawiający wykryje w okresie gwarancyjnym na zakupionym granulacie
usterki lub wady niespowodowane jego niewłaściwym użytkowaniem, ale wadą samego towaru, ma
prawo w okresie gwarancyjnym do złożenia reklamacji.
3. Reklamację Zamawiający musi złożyć w formie pisemnego zawiadomienia przesłanego na
adres Wykonawcy, niezwłocznie po wykryciu wad.
4. Wykonawca w ciągu 20 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji zobowiązany jest
do usunięcia wady i dostawy zamiennego niewadliwego towaru.
§6
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w
formie kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego
§ 4 ust.1 za każdy dzień zwłoki;
2) za niedotrzymanie terminu związanego z usunięciem wady o której mowa § 5 ust. 4 w
wysokości 1 % ceny netto wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,
3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10%
wynagrodzenia określonego w § 4 ust.1.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 4 ust.1.
4. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar
umownych.
5. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z faktur Wykonawcy.
§7
1. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie,
pod rygorem nieważności.
2. Umowa niniejsza została sporządzona na podstawie prawa polskiego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy kodeksu
cywilnego.
4. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonywania niniejszej umowy będą rozstrzygane
polubownie, a w ostateczności zostaną poddane rozstrzygnięciu sądowi właściwemu dla siedziby
Zamawiającego.
5. Umowę niniejszą sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
6. Integralną część Umowy stanowią:
1) załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy
2) załącznik nr 2 – ogłoszenie o zamówieniu
Zamawiający

Wykonawca

