UMOWA Nr ……./2015
zawarta w dniu ……………… 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, reprezentowaną przez:
1) ……………………………………..
2) ……………………………………..
zwaną dalej Zamawiającym,
a
…………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………….., reprezentowaną przez:
1) ……………………………………………..
2) ……………………………………………..
zwaną dalej Wykonawcą.
§ 1.
1. Przedmiotem umowy jest dostawa elektrycznego wózka widłowego magazynowego
do Stadionu Miejskiego przy ul. Słonecznej 1 w Białymstoku, zgodnie ze specyfikacją
techniczną stanowiącą załącznik do umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego
przy ul. Słonecznej 1 w Białymstoku najpóźniej do dnia 30 grudnia 2015 r.
3. Dostawa przedmiotu umowy powinna odbyć się w dzień powszedni w godzinach od 8:30
do 15:00.
4. Dostarczony przedmiot umowy powinien być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad
fizycznych i prawnych oraz nadający się do użytku zgodnie z przeznaczeniem.
§ 2.
1. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje
się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości ……………… zł netto, plus należny podatek
VAT w wysokości ……..…. zł, co stanowi kwotę brutto w wysokości …………….. zł.
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. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez Zamawiającego protokół 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. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług o numerze
……………………………...
7. 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.
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§ 3.
Wykonawca udziela Zamawiającemu …. miesięcznej gwarancji jakości przedmiotu umowy,
liczonej od dnia dostawy przedmiotu umowy.
§ 4.
W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w § 1 ust. 2,
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
§ 5.
1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w przypadku odstąpienia
od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności
w przypadku, o którym mowa w § 4, w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1.
2. Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej w przypadku odstąpienia
przez Zamawiającego od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – w wysokości 10%
wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1.
§ 6.
1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonywania postanowień umowy będą
rozstrzygane przez właściwy dla Zamawiającego sąd powszechny.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 7.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
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