Umowa nr ...../2016
zawarta w dniu ……….. czerwca 2016 r. w Białymstoku pomiędzy:
„Stadion Miejski” Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Słoneczna 1, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000452595, NIP 5423230046, REGON 200763186,
wysokość kapitału zakładowego: 32 822 000,00 zł
reprezentowaną przez:
1) Adama Popławskiego – Prezesa Zarządu,
2) Bogusławę Janowicz – Wiceprezesa Zarządu,
zwaną dalej Zamawiającym,
a
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
zwanym/a dalej Wykonawcą.

§ 1.
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac polegających
na rozłożeniu i złożeniu mat portafloor na boisku głównym Stadionu Miejskiego w Białymstoku przy
ul. Słonecznej 1, będących własnością Zamawiającego, w związku z organizacją imprez,
w szczególności:
1) zabezpieczenie matami boiska na imprezę w dniu 11.06.2016 r.
2) zabezpieczenie matami boiska na imprezę w dniu 25.06.2016 r.
2. Przedmiot umowy wymieniony w ust. 1 obejmuje w szczególności:
1) zwinięcie i przewiezienie w uzgodnione miejsce na stadionie chodników z trawy sztucznej
usytuowanej na asfalcie wokół boiska - w dniu 10.06 2016 r.,
2) rozłożenie mat w ilości ok. 1500 m2 w dniu 10.06.2016 r. do godz. 19.00 oraz złożenie
i zmagazynowanie w/w mat po koncercie w dniu 12.06.2016 r.,
3) rozłożenie
chodników
wymienionych
w
pkt.1)
wokół
boiska
po
koncercie
w dniu 12.06.2016 r.
4) zwinięcie i przewiezienie w uzgodnione miejsce na stadionie chodników z trawy sztucznej
usytuowanej na asfalcie wokół boiska - w dniu 24.06 2016 r.,
5) rozłożenie mat w ilości ok. 4325 m2 w dniu 24.06.2016 r. do godz.17.00 oraz złożenie
i zmagazynowanie w/w mat po koncercie w dniu 26.06.2016 r.
6) rozłożenie chodników wymienionych w pkt.1) wokół boiska po koncercie w dniu 26.06.2016 r.
§ 2.
1. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy:
1) wynagrodzenie w wysokości ………. zł netto za 1 m2 powierzchni mat, powiększone o należny
podatek VAT,
2) wynagrodzenie w wysokości ………. zł netto za 1 m2 powierzchni chodników z trawy sztucznej,
powiększone o należny podatek VAT,
3) łączna wartość umowy nie przekroczy ……………. złotych brutto (słownie: ……………… )
w tym cena netto …………… złotych oraz podatek VAT (……….) ……………….. złotych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wykorzystania maksymalnej wartości przedmiotu
umowy przez cały okres jej trwania.
3. Zamawiający przyjmuje zasadę rozliczenia z Wykonawcą za faktyczną ilość m2 powierzchni,
gdzie wykonano usługę.

4. Za niewykorzystaną część umowy Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie.
5. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę
bezusterkowy protokół potwierdzenia wykonania usługi.
6. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem na rachunek
bankowy………………………………………………………………….w terminie 14 dni od daty
otrzymania przez Zamawiającego poprawnej pod względem merytorycznym i formalnym faktury.
7. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 3.
Wykonawca oświadcza, iż posiada:
1) niezbędne doświadczenie w świadczeniu usług polegających na ułożeniu mat ochronnych
na powierzchniach trawiastych;
2) ubezpieczenie od prowadzonej działalności i innych czynności niezbędnych do realizacji
postanowień niniejszej umowy.
§ 4.
1. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę umowy w terminach, o którym mowa
w §1 ust. 1 i 2, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 50%
wynagrodzenia o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3.
2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po jednej ze stron, druga strona ma
prawo żądać zapłaty kary umownej w wysokości 50% wynagrodzenia, o którym mowa
w § 2 ust. 1 pkt 3.
3. Zastrzeżenie kar umownych, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego §, nie wyklucza
uprawnienia strony do żądania naprawienia szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym
wykonaniem umowy na zasadach ogólnych.
§ 5.
1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
3. Wszelkie spory z tytułu niniejszej umowy rozstrzygać będzie przedmiotowo właściwy Sąd
w Białymstoku.
§ 6.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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