Umowa nr …............../2018

zawarta w dniu ……….……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,
kapitał zakładowy 45 261 500,00 zł, reprezentowaną przez:
1) Adama Popławskiego – Prezes Zarządu,
2) Bogusławę Janowicz – Wiceprezes Zarządu,
zwaną dalej Zamawiającym,
a
……………………………………….. - zwaną dalej „Wykonawcą”.

§ 1.
1. Przedmiotem umowy jest zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego przy ul. Słonecznej
1 w Białymstoku, 180 szt. krzeseł ARIZ 570V o następujących parametrach:
1) oparcie i siedzisko w pełni tapicerowane tkaniną SILVERTEX spełniającą normę: PN-EN10211 (Ocena zapalności mebli tapicerowanych – Część 1: Źródło zapłonu: tlący się papieros) oraz
PN-EN1021-2 (Ocena zapalności mebli tapicerowanych – Część 2: Źródło zapłonu:
równoważnik płomienia zapałki)
2) tkanina w kolorze grafit 122-4003
3) stelaż prętowy chrom fi 11mm
4) certyfikat bezpieczeństwa GS
5) system łączenia krzeseł w rzędy
6) pianka trudno zapalna
2. W terminie 5 dniu roboczych od daty podpisania umowy Wykonawca zobowiązuje się do
dostarczenia Zamawiającemu certyfikatów i stosownych atestów do paramentów, o których mowa w ust.
1 pkt 1), 4) oraz 6). Kopia certyfikatów powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem.
3. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu należytą jakość, funkcjonalność i parametry
techniczne przedmiotu umowy oraz oświadcza, iż przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, wolny od wad,
w I gatunku, spełnia wymagane parametry techniczne, normy bezpieczeństwa obsługi oraz znajduje się w
stanie nieuszkodzonym.
§ 2.
1. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 21 grudnia 2018 r.
2. W przypadku niedotrzymania terminu dostawy, o którym mowa w ust. 1, umowa ulega
rozwiązaniu na podstawie jednostronnego oświadczania Zamawiającego. Z tego tytułu Wykonawcy nie
przysługuje jakikolwiek zwrot kosztów poniesionych na wykonanie przedmiotu umowy.
3. W ramach niniejszej umowy Wykonawca, zobowiązany jest do spełnienia na rzecz
Zamawiającego następujących świadczeń:
1) dostarczenia krzeseł własnym transportem (pojazd powinien być wyposażony w windę), na
własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego przy ul. Słonecznej 1 w Białymstoku,
2) rozładunku krzeseł ze środka transportu oraz ich przetransportowania (wwiezienie winda
znajdującą się na obiekcie) do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń znajdujących się
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na trzecim poziomie Skybox, a następnie do rozpakowania ich z opakowań - na własny koszt i
ryzyko,
3) opakowania i folia transportowe Wykonawca zobowiązuje się zabrać i zutylizować na własny
koszt.
4. Za datę wykonania umowy przyjmuje się dzień dostawy przedmiotu zamówienia,
potwierdzonego stosownym protokołem podpisanym przez Strony umowy.
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 7 dni roboczych od ich protokolarnego stwierdzenia.
6. Za datę wykonania umowy uważa się datę sporządzenia bezusterkowego protokołu odbioru.
7. Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację postanowień niniejszej umowy z ramienia
Zamawiającego jest ………., tel: ………………..
8. Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację postanowień niniejszej umowy z ramienia
Wykonawcy oraz przedstawienie przedmiotu umowy do odbioru jest – ………………… tel.
……………..
§ 3.
1. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje
się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości ……….. zł netto, powiększony o należny podatek
VAT.
2. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego
i Wykonawcy bezusterkowy protokół odbioru przedmiotu umowy.
3. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury VAT przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr
…………………….
4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem umowy i warunkami jej realizacji
oraz że wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia wszystkie okoliczności związane z należytą
realizacją niniejszej umowy.
§ 4.
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji jakości przedmiotu umowy,
liczonej od podpisania protokołu odbioru.
2. W przypadku wystąpienia uszkodzeń w dostarczonych krzesłach, powstałych na skutek wad
materiałowych, wykonania lub innych wad nie stwierdzonych w trakcie odbioru, Wykonawca
zobowiązany będzie do ich wymiany na krzesła wolne od wad w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, a w przypadku obiektywnej niemożności wykonania wymiany, Zamawiający ma prawo
żądać zwrotu zapłaconej ceny w wysokości proporcjonalnej do liczby wadliwych krzeseł.
3. Zgłoszenia stwierdzonych wad i usterek przedmiotu dostawy odbywać się będą na adres mailowy
Wykonawcy:…………………..
4. Strony rozszerzają okres rękojmi za wady fizyczne przedmiotu dostawy na okres udzielonej
gwarancji. Zamawiający w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji może wykonywać
uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy niezależnie od uprawnień
wynikających z gwarancji.
§ 5.
1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w przypadku:
1) odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy –
w wysokości 15% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1;
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2) zwłoki w dostawie przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa § 2 ust. 1 lub zwłoki w wykonaniu
obowiązku wymiany o którym mowa w § 4 ust. 2 – w wysokości 0,3% wynagrodzenia netto, o którym
mowa w § 3 ust. 1, każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy.
3) 0,3 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w niedotrzymaniu
terminu związanego z usunięciem, uzupełnieniem braków lub wymianą o którym mowa w § 2 ust. 4
oraz § 4 ust. 2;
4) 0,3% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w niedotrzymaniu
terminu dostarczenia wszystkich dokumentów wskazanych w § 1 ust 2.
2. W razie naliczenia kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 2, Zamawiający uprawniony jest do
jej potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Niezależnie od kar umownych określonych w umowie, Stronom przysługuje prawo dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar
umownych.
§ 6.
1. Strony oświadczają, iż przy przetwarzaniu jakichkolwiek danych osobowych w ramach realizacji
niniejszej umowy stosują zasady i procedury przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych
wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych)
2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonywania postanowień umowy będą rozstrzygane
przez właściwy dla Zamawiającego sąd powszechny.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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