UMOWA Nr
zawarta w dniu

/2014

w Białymstoicu pomiędzy:

Stadion Miejski Sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku, ul. Lipowa 32 lok. 304,
15-428 Białystok, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000452595,
NIP 5423230046, REGON 200763186, zwaną dalej „Zamawiający", reprezentowaną przez:
Adama Popławskiego - Prezesa Zarządu
Bogusławę Janowicz - wiceprezesa Zarządu,
a
z siedzibą w
NIP
, REGON
, którą reprezentuje:
zwanym dalej „Wykonawcą"
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).

§1.
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie oraz dostarczenie zaakceptowanych
przez
Zamawiającego materiałów promocyjnych wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszej
umowy, stanowiącego jej integralną część, sporządzonego na podstawie oferty z dnia
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć przedmiot umowy zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ oraz złożoną ofertą przetargową.
§2.
1. Zamawiający poprzez pocztę elektroniczną przekaże Wykonawcy, w dniu podpisania umowy,
materiały niezbędne w przygotowaniu przedmiotu umowy, tj. logo Spółki celem realizacji przedmiotu
umowy.
2. W oparciu o dokonane uzgodnienia pomiędzy stronami. Wykonawca zobowiązany jest
do wykonania wzoru/ów materiałów promocyjnych stanowiących przedmiot umowy i przedstawienia
ich w siedzibie Zamawiającego, celem zatwierdzenia przez Zamawiającego nie później niż
w ciągu 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
3. Zamawiający akceptuje wzór/y materiałów promocyjnych w terminie 1 dnia roboczego
od dnia ich przekazania przez Wykonawcę.
4. W przypadku wniesienia przez Zamawiającego uwag do przedstawionych wzorów materiałów
promocyjnych. Wykonawca w terminie do 2 dni od dnia otrzymania uwag przedstawia wzory
uwzględniające uwagi Zamawiającego.
5. Wykonawca nie może nanosić żadnych poprawek do wzorów materiałów promocyjnych bez
zgody Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z zachowaniem szczególnej
staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru swej działalności, przy wykorzystaniu
posiadanej wiedzy oraz zaleceń Zamawiającego.
7. Po ostatecznym zatwierdzeniu wzorów materiałów promocyjnych przez Zamawiającego,
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby
Zamawiającego ul. Lipowa 32 lok. 304 w Białymstoku w Białymstoku na własny koszt, nie później
niż w ostatnim dniu okresu, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
§3.
1. Termin realizacji zamówienia: 10 dni od daty podpisania umowy.
2. Strony dopuszczają możliwość przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy,
określonego w ust. 1 o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ
na wykonanie przedmiotu umowy, w następujących przypadkach:
1) wystąpienia siły wyższej;
2) wystąpienia innych szczególnych okoliczności, za które Wykonawca nie jest odpowiedzialny.

3. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 2, jest złożenie uzasadnionego wniosku
przez stronę inicjującą zmianę oraz akceptacja drugiej strony umowy lub sporządzenie przez strony
stosownego protokołu.
§4.
1. Za wykonanie i dostarczenie przedmiotu umowy określonego w § 1 Zamawiający zapłaci
Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości
zł netto + podatek VAT, co daje
kwotę
zł brutto (słownie
zł).
2. Podpisany przez obie strony umowy protokół zdawczo-odbiorczy przekazania przedmiotu
umowy stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.
3. Wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie przelewem,
w terminie 14 dni od dnia otrzyiuania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej pod względem
formalnym i mei-ytor\cznym faktury.
4. Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury bez jego podpisu.
5. Za termin realizacji faktury uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu
bankowi dokonanie przelewu na rachunek Wykonawcy.
6. Za nieterminowe uregulowanie płatności Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.

Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom, za
odpowiedzialność, następujący zakres prac: (jeżeli dotyczy)
1)
2)

działanie

których

bierze

pełną

§6.
1. Za datę wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień podpisania bez uwag protokołu
zdawczo-odbiorczego przez Zamawiającego.
2. Przy odbiorze przedmiotu umowy Zamawiający nie jest zobowiązany dokonać sprawdzenia
ich jakości, ale może wnieść zastrzeżenia na piśmie, które skutkują koniecznością dokonania
uzupełnień bądź poprawek w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
§7.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy w okresie
1 roku od daty odbioru przedmiotu umowy.
2. Data zakończenia czynności odbioru przedmiotu umowy jest datą rozpoczęcia okresu rękojmi
dla prac objętych umową.
3. W okresie rękojmi Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych
po odbiorze przedmiotu umowy, które wynikną z nieprawidłowego wykonania przedmiotu umowy
albo jego części lub z jakiegokolwiek działania lub zaniedbania Wykonawcy.
4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie określonym
w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przedmiotu umowy przed upływem tego terminu.
5. O zauważonych wadach w przedmiocie umowy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę
niezwłocznie po ich ujawnieniu. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
6. W przypadku bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego
Wykonawcy przez
Zamawiającego do usunięcia wad Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego ich usunięcia
osobie trzeciej, a koszt usunięcia wad w całości pokryje Wykonawca.
§8.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) w przypadku nie dotrzymania terminu wykonania zamówienia określonego w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień
zwłoki;
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 1% wynagrodzenia brutto
określonego w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki;
3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność
Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 umowy;
4) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy inne aniżeli określone
w pkt 1-3 - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z wystawionych
przez Wykonawcę faktur.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez
Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 umowy, za wyjątkiem wystąpienia
okoliczności przewidzianych w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania do wysokości szkody
rzeczywiście poniesionej.
1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:
1) Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec niego postępowanie
likwidacyjne,
2) Wykonawca nie podjął realizacji zamówienia w terminie 2 dni od umownej daty jej rozpoczęcia,
3) Wykonawca nie realizuje zamówienia lub nienależycie je realizuje lub w szczególności
nie przestrzega postanowień niniejszej umowy lub nie stosuje się do uwag Zamawiającego.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
§10.
Osobami odpowiedzialnymi za przebieg realizacji niniejszej umowy są:
1) ze strony Wykonawcy 2) ze strony Zamawiającego -

,
,

§11.
1. Wykonawca nie ma prawa do przeniesienia, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące
przepisy, a w szczególności postanowienia ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy
Kodeksu cywilnego.

1. Strony postanawiają, że w razie jakichkolwiek sporów wynikłych w trakcie realizacji
niniejszej Umowy lub spraw z nią związanych, będą zgodnie współdziałać w celu ich ugodowego
rozstrzygnięcia.
2. W przypadku nie osiągnięcia ugody w ciągu 30 dni, spory będą rozstrzygane przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla
Wykonawcy.
Zamawiający
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