UMOWA NR ……………..
zawarta w Białymstoku w dniu _____________ roku pomiędzy:
„Stadion Miejski” Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Słonecznej 1, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000452595, wysokość kapitału zakładowego
32 822 000,00 zł, NIP 5423230046, REGON 200763186, reprezentowaną przez:
1) Adama Popławskiego – Prezesa Zarządu,
2) Bogusławę Janowicz – Wiceprezes Zarządu,
zwaną dalej Zamawiającym,
a
…………………………………………………………………………….……….............,
reprezentowanym przez:
1) ……………………..
2) ……………………..
zwanym dalej Wykonawcą
o następującej treści:
§ 1.
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup wraz z dostawą przedmiotu zamówienia:
1) Część A - odzieży, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1A oraz
ofertą Wykonawcy z dnia ……………. 2016 r., *
2) Część B - gadżetów, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1B oraz
ofertą Wykonawcy z dnia ……………. 2016 r., *
2. Dostarczony przedmiot umowy powinien być nowy, nie używany, wolny od wad fizycznych
i prawnych, nadający się do użytku zgodnie z przeznaczeniem, w oryginalnych opakowaniach
Wykonawcy lub producenta.
§ 2.
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelkie niezbędne do wykonania przedmiotu umowy
materiały w formie elektronicznej, na podstawie których Wykonawca przedstawi Zamawiającemu
projekt graficzny znakowania zamawianych produktów.
2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy:
a) Część A w terminie 14 dni od daty podpisania umowy tj. do dnia: …………...
b) Część B w terminie 14 dni od daty podpisania umowy tj. do dnia: ……………
3. Odbiór każdej z części przedmiotu umowy odbędzie się z udziałem przedstawicieli obu stron
i w przypadku nie stwierdzenia wad lub braków ilościowych zostanie potwierdzony protokołem
odbioru.
4. Przygotowany przez Wykonawcę formularz protokołu odbioru powinien określać
w szczególności:
1) oznaczenie umowy i jej stron;
2) oznaczenie przedmiotu dostawy;
3) ilość, zgodną z formularzem cenowy zawartym w ofercie;
4) uwagi, w tym co do stwierdzonych wad jakościowych lub ilościowych;
5) datę sporządzenia.
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5.
W przypadku wystąpienia zastrzeżeń co do dostarczonego przedmiotu umowy, w tym
stwierdzenia wad przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia lub uzupełnienia
braków w ciągu 3 dni od ich protokolarnego stwierdzenia.
6.
Za datę wykonania umowy uważa się datę sporządzenia bezusterkowego protokołu odbioru
końcowego.
§ 3.
1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy zgodny ze wszystkimi
wymaganiami Zamawiającego określonymi w zapytaniu ofertowym i parametrami wskazanymi
w ofercie Wykonawcy.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przedmiot umowy i zapewni jego ochronę
i bezpieczeństwo do czasu ostatecznego odbioru.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za prace
wykonane przez podwykonawców oraz inne osoby, którymi się posługuje.
4. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym, na każdym etapie realizacji
przedmiotu umowy, w tym na żądanie Zamawiającego do pisemnego przedstawiania na każdym etapie
realizacji informacji na temat stanu realizacji przedmiotu umowy.
§ 4.
W ramach niniejszej umowy osobami uprawnionymi do porozumiewania się są:
1) ze strony Zamawiającego: ……..………………, e-mail: ………………………..;
2) ze strony Wykonawcy:………..…………………, e-mail: ………………………
§ 5.
1. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy, zgodnego z ofertą Wykonawcy, Zamawiający zapłaci
Wykonawcy wynagrodzenie:
1) w części A przedmiotu zamówienia w wysokości ……………….. zł netto powiększone o należny
podatek VAT w wysokości ….. zł*
2) w części B przedmiotu zamówienia w wysokości ……………….. zł netto powiększone o należny
podatek VAT w wysokości ….. zł;*
2. Łączna wartość umowy wynosi ……… złotych netto (słownie: …………….zł) powiększone o
należny podatek VAT w wysokości …….. złotych; kwota brutto …………… złotych.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, pozostaje niezmienne przez okres obowiązywania
niniejszej umowy. Obejmuje wszelkie koszty realizacji umowy jak również obejmuje świadczenia w
ramach udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi;
4. Podstawę wystawienia faktury VAT za zrealizowanie przedmiotu umowy stanowił będzie
podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę bezusterkowy protokół końcowy, z zastrzeżeniem
postanowień ust. 5 pkt 1).
5. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne:
1) w części A przedmiotu zamówienia o którym mowa w § 1 ust 1 pkt 1 będzie płatne w ciągu 5 dni
od daty podpisania umowy. Zamawiający przekaże na rachunek bankowy Wykonawcy nr
…………………….. kwotę o której mowa w ust.1 pkt 1,
2) w część B przedmiotu zamówienia o którym mowa w § 1 ust 1 pkt 2 przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy nr ……………… kwotę o której mowa w ust.1 pkt 2 w terminie 14 dni od
daty otrzymania faktury.
6. Płatnik: „Stadion Miejski” Sp. z o.o. ul. Słoneczna 1, 15-323 Białystok NIP 542-323-00-46,
REGON 200763186;
7. Przyjmuje się, że dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§ 6.
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1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu należytą jakość, funkcjonalność i parametry
techniczne przedmiotu umowy oraz oświadcza, iż przedmiot umowy jest nowy, spełnia wymagane
parametry techniczne, normy bezpieczeństwa obsługi oraz znajduje się w stanie nieuszkodzonym.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji jakości przedmiotu umowy,
liczonej od podpisania protokołu odbioru końcowego.
3. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wymiany przedmiotu umowy
na wolny od wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, a w przypadku obiektywnej
niemożności wykonania powyżej wskazanej wymiany, Zamawiający ma prawo żądać zwrotu
zapłaconej ceny.
4. Zamawiający w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji może wykonywać uprawnienia
z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy niezależnie od uprawnień wynikających
z gwarancji.
§ 7.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy
- w wysokości 10% wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 2;
2) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy o którym mowa w § 2 ust.2,
- w wysokości 50 zł netto
3) za niedotrzymanie terminu wyznaczonego do usunięcia lub uzupełnienia braków, określonych w § 2
ust. 6 – w wysokości 50,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od realizacji umowy
z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia netto określonego
w § 5 ust. 2.
3. W razie naliczenia kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 2, Zamawiający uprawniony jest
do jej potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy.
4. Niezależnie od kar umownych określonych w umowie, Stronom przysługuje prawo
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość
zastrzeżonych kar umownych.
§ 8.
1. Strony przewidują możliwość zmiany zawartej umowy, w przypadku:
1) wystąpienia siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie nagłe i nieprzewidywalne lub takie,
któremu z zachowaniem najwyższej staranności nie dało się zapobiec lub zniweczyć jego skutków;
2) wystąpienia niemożliwych do przewidzenia, przy zachowaniu należytej staranności, okoliczności
niezależnych od którejkolwiek ze stron, skutkujących niemożnością wykonania zobowiązań
objętych przedmiotem umowy;
3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu umowy lub świadczenia stron w tym ustawowej zmiany stawki podatku VAT w trakcie
realizacji przedmiotu umowy.
2. Warunkiem wprowadzenia zmian w umowie jest sporządzenie przez strony protokołu
konieczności określającego przyczyny i zakres zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie okoliczności
wymienionych w ust. 2. Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego niniejszą
umowę.
3. Termin powiadomienia o konieczności wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie może
nastąpić później niż 3 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany w umowie.
4. W trakcie trwania umowy oraz w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego
powiadomienia Zamawiającego o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy;
2) zmianie osób reprezentujących;
3) ogłoszeniu o upadłości;
4) ogłoszeniu o likwidacji;
5) zawieszeniu działalności;
6) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca.
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§ 9.
1. W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny
właściwy dla Zamawiającego. Dotyczy to również sporów powstałych po odstąpieniu od umowy w
zakresie roszczeń wynikłych na tle odstąpienia.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
4. Integralną częścią umowy są:
1) Zapytanie ofertowe
2) Oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA:

4

