Umowa
Zawarta w Rudzie Śląskiej dnia …………………………………. pomiędzy:
Aquadrom Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kłodnickiej 95 A, 41-706 Ruda Śląska,
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru

Sądownictwa

pod

nr

KRS

0000252866;

NIP:

641-23-69-031;

REGON: 240309504, kapitał zakładowy 61 563 000,00 zł, reprezentowaną przez:
Panią Martę Malik – Prezesa Zarządu
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………
zwanym dalej Wykonawcą
w dalszej części Umowy łącznie zwanymi „Stronami” lub każda z osobna „Stroną”
o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest dostawa materiałów o charakterze reklamowo –
promocyjnym (dalej „materiały” lub „gadżety”) określonych w Załączniku nr 1
do umowy (oferta), dokonywana sukcesywnie przez Wykonawcę zgodnie
z zamówieniami i zapotrzebowaniem Zamawiającego.
2. Wykonawca umieści na wszystkich dostarczonych materiałach nadruki,
zgodne z Księgą Wizualizacji, stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy, a jeżeli
opis towaru zawarty w Załączniku nr 1 stanowi inaczej, zgodnie z opisem
towaru. Przyjmuje się, w przypadku zaakceptowania przez Zamawiającego
projektu wizualizacji, że nadruki są prawidłowe.
3. Wykonawca gwarantuje, że materiały dostarczone w ramach przedmiotu
umowy:

a) będą rzeczami nowymi (w szczególności nieregenerowanymi), wolnymi
od wad fizycznych i prawnych, pakowanymi w opakowania jednostkowe
lub zbiorcze (opakowanie powinno zawierać informacje o rodzaju towaru
i ilości sztuk),
b) będą posiadać parametry techniczne w pełni zgodne z parametrami
określonymi w Umowie oraz zapewnieniach producenta oraz będą zgodne
z normami i wymaganiami obowiązujących przepisów prawa,
c)

będą bezpieczne dla użytkowników przy założeniu, że korzysta z nich
prawidłowo i zgodnie z przeznaczeniem.

4. Dostarczone przez Wykonawcę materiały będą opakowane w sposób
zabezpieczający je przed uszkodzeniem i umożliwiający szybki rozładunek
i przeliczenie towarów.
§2
Oświadczenia
1. Wykonawca

oświadcza,

że

posiada

odpowiednie

środki

techniczne

organizacyjne i ekonomiczne umożliwiające prawidłowe i terminowe
realizowanie wszelkich zobowiązań określonych Umową.
2. Wykonawca zapewnia, że zapoznał się z Umową i nie wnosi zastrzeżeń do jej
postanowień oraz jest w stanie wykonać przedmiot umowy zgodnie ze
specyfikacją.
3. Wykonawca gwarantuje, że nie istnieją żadne roszczenia, z których wynika,
iż działalność Wykonawcy narusza, prawa autorskie, znaki towarowe, wzory
użytkowe, patenty należące do polskich lub zagranicznych osób trzecich, know
– how, tajemnicę przedsiębiorstwa, ani nie istnieje zagrożenie zgłoszenia
takich roszczeń, które dotyczyłyby lub wpływały na wykonanie niniejszej
Umowy

lub

Zamawiającego.

mogłyby

być

podstawą

skierowania

roszczeń

wobec

§3
Termin obowiązywania umowy i zobowiązania Stron
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia 31.12.2019r. lub do dnia
osiągnięcia maksymalnego wynagrodzenia, w zależności co nastąpi wcześniej.
2. Realizacja przedmiotu umowy następować będzie sukcesywnie na podstawie
i zgodnie z zamówieniami, każdorazowo składanymi przez Zamawiającego
drogą elektroniczną na adres ………………………………. Strony ustalają, że
w przypadku zmówienia jakiegokolwiek towaru z kategorii produktów
opisanych w zał. nr 1 zamawiający zobowiązany jest jednorazowo zamówić
wszystkie towary z tej kategorii produktów. Zamówienie mniejszej ilości
towarów danej kategorii traktowane będzie przez strony jako zamówienie
wszystkich towarów z danej (danych) kategorii produktów, co oznacza iż
Wykonawca wykona wszystkie towary z danej kategorii produktów,
a Zamawiający uiści wynagrodzenie za wszystkie towary z tej kategorii.
3. Złożone przez Zamawiającego zamówienie będzie każdorazowo realizowane
w terminie do 14 dni roboczych, od dnia zamówienia.
4. Wykonawca każdorazowo, w terminie 3 dni roboczych licząc od daty złożenia
zamówienia, dostarczy Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt wizualizacji.
W przypadku braku zastrzeżeń ze strony Zamawiającego w terminie 7 dni od
dnia dostarczenia projektu wizualizacji przyjmuje się, że dany projekt
wizualizacji został zaakceptowany.
5. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie uzasadnione zastrzeżenia
zgłoszone przez Zamawiającego. W przypadku zgłoszenia uzasadnionych
zastrzeżeń

Wykonawca

po

dokonanej

zmianie

przedłoży

ponownie

Zamawiającemu, w terminie 3 dni od zgłoszenia, poprawiony projekt
wizualizacji do zatwierdzenia, chyba że uwzględnienie zastrzeżeń nie jest
możliwe z uwagi na technologię wykonania oraz specyfikację towaru,
z zastrzeżeniem ust. 8.

6. Dostarczenie po raz trzeci i każdy kolejny raz nieprawidłowej wizualizacji,
bądź opóźnienie w dostarczaniu wizualizacji traktuje się każdorazowo jako
nienależyte wykonanie Umowy. Przez nieprawidłową wizualizację rozumie się
taką, co do której Zamawiający złożył uzasadnione zastrzeżenia, których
uwzględnienie było technologicznie możliwe, a które nie zostały przez
Wykonawcę uwzględnione tylko częściowo, z zastrzeżeniem ust. 7.
7. Powołanie się przez Wykonawcę na względy technologiczne nie może
dotyczyć parametrów i ustaleń wskazanych w zał. nr 1 do niniejszej Umowy.
8. Wyłączenie zatwierdzona przez Zamawiającego wizualizacja może zostać
wykorzystana w celu wykonania przedmiotu umowy.
9. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o planowanym terminie dostawy,
z co najmniej z 1-dniowym wyprzedzeniem.
10. Odbiór jakościowy i ilościowy dostarczonej części przedmiotu umowy nastąpi
niezwłocznie po jego dostawie do siedziby Zamawiającego. Rezultat czynności
odbiorowych zostanie stwierdzony w podpisanym przez Zamawiającego
protokole odbioru stanowiącym zał. nr 3. Jako miejsce podpisania protokołu
odbioru ustala się każdorazowo siedzibę Zamawiającego.
11. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania bądź niewykonania
Umowy w wymaganym Umową zakresie, Strony wskażą w protokole odbioru
wszystkie nieprawidłowości, w tym wady/usterki przedmiotu umowy, przy
czym wykonawca będzie zobowiązany usunąć wady/usterki i zawiadomić
Zamawiającego o gotowości przedmiotu umowy. W przypadku stwierdzenia
w toku ponownego odbioru przedmiotu umowy, iż nieprawidłowości nie
zostały usunięte lub zostały usunięte nienależycie, Zamawiający jest
uprawniony – według swojego – od odstąpienia obniżenia ceny. Jednakże,
jeżeli wady będą nieistotne lub ich usunięcie będzie ekonomicznie
nieuzasadnione dla Wykonawcy, Zamawiający nie może odstąpić od Umowy,
a może żądać obniżenia ceny w odpowiednim zakresie. Protokół odbioru
stwierdzający odmowę odbioru nie może stanowić podstawy do wystawienia
faktury VAT w części, w jakiej w sposób uzasadniony odmówiono odbioru.

12. Zarówno Zamawiający, jak i Wykonawca wyznaczają do kontaktów roboczych
podczas wykonywania przedmiotu umowy odpowiednio upoważnione osoby:
- po stronie Zamawiającego – agnieszka.halczynska@aquadrom.pl
- po stronie Wykonawcy - ……………………………………………………………..
§4
Gwarancja
1. Wykonawca udziela 6 –miesięcznej gwarancji na dostarczane towary.
2. W stosunku do Wykonawcy uprawnienia gwarancyjne Zamawiającego
mogą być realizowane na podstawie postanowień Umowy. Umowa stanowi
tym samym dokument gwarancji.
3. Zgłoszenie wady/usterki nastąpi na piśmie lub drogą elektroniczną.
Zgłoszenie,

w miarę możliwości,

będzie

zawierać wstępny opis

stwierdzonej wady/usterki. Zgłoszenie nie wymaga potwierdzenia jego
odbioru przez Wykonawcę. Wykonawca usunie zgłoszoną wadę/usterkę,
w ciągu 14 dni. W przypadku gdy usunięcie wady/usterki okaże się
niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający może
w tej części odstąpić od Umowy, a w przypadku takiego odstąpienia
Wykonawcy zwróci stosowną część wynagrodzenia otrzymaną za wadliwą
dostawę.
4. Wykonawca zobowiązany jest odebrać wadliwy materiał z siedziby
Zamawiającego pod rygorem przesłania wadliwego materiału do siedziby
Wykonawcy, na jego koszt. Wykonawca zobowiązany jest także do zwrotu
materiału po usunięciu jego wad do siedziby Zamawiającego na własny
koszt.
5. Zamawiający jest całkowicie zwolniony z ponoszenia jakichkolwiek
kosztów związanych z usunięciem wady/usterki. Wykonawca zobowiązuje
się dokonać usunięcia wady w ramach wynagrodzenia umownego i zrzeka
się w związku z tym wszelkich roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

6. W przypadku nie przystąpienia do usunięcia wady lub niesunięcia wady
przez Wykonawcę w terminie ustalonym w sposób określony wyżej,
Zamawiający może, niezależnie od naliczenia kary umownej oraz
dochodzenia innych roszczeń odszkodowawczych, zlecić usunięcie wady
osobie trzeciej oraz obciążyć Wykonawcę kosztami poniesionymi z tego
tytułu, nie wyższymi od wartości wadliwego towaru, bez konieczności
uzyskiwania uprawnienia Sądu do wykonania zastępczego.
§5
Wynagrodzenie oraz warunki płatności
1. Strony ustalają wartość przedmiotu umowy (cenę sprzedaży) na łączną
maksymalną kwotę …………………………..(słownie: ………………………………………..)
netto, która ulegnie powiększeniu o podatek od towarów i usług wedle
obowiązującej stawki. Cena ta stanowi cenę maksymalną w rozumieniu w §3
ust. 1.
2. Wynagrodzenie

płatne

będzie

częściami

za

dostarczone

przedmioty

zamówienia zgodnie z cenami jednostkowymi określonymi w zał. nr 1 do
Umowy.
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
na fakturze VAT w termie 14 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego
prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury. Faktura zostanie
wystawiona na kwotę odpowiadającą wartości dostarczonych materiałów
i wyłącznie na podstawie protokołu odbioru, podpisanego bez uwag.
Zamawiający dopuszcza wystawienie przez Wykonawcę częściowych faktur
VAT.
4. Za datę płatności Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
5. W przypadku opóźnienia w zapłacie Wykonawca uprawniony będzie do
dochodzenia zapłaty odsetek ustawowych.

6. Wynagrodzenie

wynikające

z

oferty

obejmuje

wszystkie

obowiązki

Wykonawcy i wszystkie uprawnienia Zamawiającego (cena ryczałtowa)
i obejmuje ono również wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw
majątkowych oraz wynagrodzenie za świadczone usługi gwarancyjne.
7. Wykonawca nie może żądać wynagrodzenia za niezamówione gadżety oraz
zrzeka się w stosunku do Zamawiającego z tego tytułu wszelkich roszczeń.
§6
Kary umowne
1. W razie opóźnienia w realizacji zamówienia, w tym wynikłego z przedłożenia
nieprawidłowej wizualizacji, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 5% łącznej wartości tego zamówienia brutto, za każdy
dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy, licząc od upływu terminu
realizacji zamówienia wskazanego w danym zamówieniu z ofertą bądź od
terminu przedstawienia danej wizualizacji wskazanego w Umowie.
2. W razie opóźnienia w usunięciu wad/usterki przedmiotu umowy, Wykonawca
zapłaci karę umowną w wysokości 5% zł łącznej wartości brutto wadliwych
towarów, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia upływu terminu do
usunięcia wady/usterki.
3. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę po raz trzeci i każdy kolejny raz,
nieprawidłowej wizualizacji, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości
100 zł

wartości towarów, których wizualizacja dotyczy brutto, za każdy

przypadek.
4. W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% wartości
umowy brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1.
5. Zamawiający

uprawniony

jest

do

dochodzenia

odszkodowania

uzupełniającego w przypadku, gdy kara umowna nie pokryje poniesionej
szkody.

6. Wszelkie kary umowne zastrzeżone w Umowie mogą być kumulowane tzn.
Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty tejże kary umownej za każde oraz
każdorazowe naruszenie Umowy skutkujące obowiązkiem zapłaty kary
umownej. Niezależnie od kary umownej Wykonawca zobowiązany jest do
zapłaty na rzecz Zamawiającego odszkodowania uzupełniającego, jeżeli
zastrzeżona kara umowna nie pokryje całości powstałej szkody. Rozwiązanie
lub wygaśnięcie Umowy z jakichkolwiek przyczyn nie powoduje wygaśnięcia
roszczeń o zapłatę kary umownej czy też odszkodowania uzupełniającego.
7. Kara umowna zapłacona zostanie przez Wykonawcę w terminie wskazanym
w wezwaniu.
8. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych, o których
mowa powyżej, z wynagrodzeniem należnym Wykonawcy.

§7
Rozwiązanie Umowy
1.

Zamawiający uprawniony jest do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu
wypowiedzenia, w szczególności, jeżeli:

a) wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania Umowy
(każdorazowego zamówienia) lub opóźnia się w realizacji przedmiotu Umowy
(każdorazowego zamówienia) pomimo dodatkowego wezwania do usunięcia
stanu niezgodnego z Umową w zakreślonym terminie,
b) wykonawca wykonuje przedmiot Umowy w sposób nienależyty, pomimo
dodatkowego wezwania do usunięcia stanu niezgodnego z Umową
w określonym terminie,
c) wykonawca przystąpił do likwidacji swego przedsiębiorstwa, z wyjątkiem
likwidacji prowadzonej w celu przekształcenia.
2.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć

w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w termie
30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.
§8
Postanowienia końcowe
1. Umowa może być rozwiązana za zgodnym porozumieniem Stron. Wówczas
Strony zobowiązują się do niezwłocznego dokonania wzajemnych rozliczeń
finansowych i rzeczowych.
2. Zamawiającemu

przysługuje

prawo

rozwiązania

niniejszej

umowy

z zachowaniem 1- miesięcznego okresu wypowiedzenia, w formie pisemnej,
ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
3. W przypadku uznania jakiegokolwiek sformułowania lub postanowienia
Umowy za niezgodne z prawem i uznania tego sformułowania lub
postanowienia za nieważne, Strony zobowiązują się uzgodnić nowe
sformułowanie lub postanowienie, którego znaczenie będzie najbardziej
zbliżone do pierwotnej intencji Stron.
4. Umowa podlega prawu Rzeczpospolitej Polskiej (prawo polskie). Prawa
i obowiązki Stron są ważne na terenie Polski bez możliwości stosowania
zasady kolizji przepisów prawnych.
5. Wszelkie wierzytelności wynikające z Umowy nie mogą być przedmiotem
przelewu bez zgody Zamawiającego lub Wykonawcy wyrażonej pod
rygorem nieważności w formie pisemnej.
6. Jakiekolwiek ogólne warunki Umów stosowane przez Wykonawcę nie
obowiązują, a ich stosowanie zostaje na mocy niniejszego postanowienia
wyłączone.

7. Niezależnie czy Umowa zostanie przetłumaczona na inny język, oficjalną jej
wersją będzie wersja w języku polskim, która będzie miała przewagę
w każdym przypadku.
8. Za wyjątkiem tego jak to zostało w niniejszym postanowione inaczej, brak
nalegania przez którąkolwiek ze stronna ścisłe i pełne wykonywanie
jakichkolwiek ze wszystkich warunków lub zastrzeżeń zawartych
w niniejszej Umowie nie będzie stanowił ani nie będzie interpretowany jako
zrzeczenie się prawa strony do egzekwowania później wszelkich takich
warunków lub zastrzeżeń ani nie będzie uznawany za zrzeczenie się
któregokolwiek innego warunku lub zastrzeżenia zawartych w niniejszym.
9. Język użyty we wszystkich częściach niniejszej Umowy będzie we
wszystkich przypadkach interpretowany zgodnie z jego słusznym znaczenie
i nie ściśle za lub przeciw którejkolwiek ze stron niniejszej Umowy. Jeśli
jakikolwiek warunek, klauzula, zastrzeżenie, lub postanowienie niniejszej
Umowy zostanie uznana w ostatecznym orzeczeniu przez arbitrów lub
przez

sąd

właściwej

jurysdykcji

za

nieważne,

bezskuteczne

lub

niewykonalne, pozostałe postanowienia niniejszego pozostaną w pełnej
mocy i w pełni skuteczne.
10. Nagłówki i tytuły zawarte w niniejszej Umowie, a także kolejność jej
postanowień została wstawiona tylko dla wygody i jako odniesienie
i w żaden sposób nie definiuje, nie ogranicza, nie poszerza ani też nie
opisuje zakresu niniejszej Umowy, ani intencji jakiegokolwiek jej
postanowienia.
11. Załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część.
12. W braku umownej definicji pojęcia użytego w Umowie, Strony przyjmują
takie znaczenie danego pojęcia, jakie można ustalić na podstawie definicji
określonych w obowiązujących aktach prawnych, a w braku takich definicji,
na podstawie powszechnie przyjętego językowego znaczenia danego
zwrotu, wykładanego przy uwzględnieniu brzmienia postanowień Umowy,
doświadczenia życiowego oraz wiedzy technicznej.

13. Spory z Umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie przed Sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
14. Wszelkie zmiany treści Umowy wymagają dla swej ważności zachowania
formy pisemnej pod rygorem nieważności podpisanej przez obie Strony.
15. Umowa została sporządzona w języku polskim w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
16. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie Strony.
17. Następujące Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część:
a) załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy ze specyfikacją,
b) załącznik nr 2 – księga wizualizacji,
c) załącznik nr 3 – protokół odbioru.
W dowód, czego strony podpisały niniejszą Umowę w oryginałach w języku polskim
przez ich należycie upoważnionych przedstawicieli w dniu i roku podanymi u góry na
początku.

…………………………….
Aquadrom

…………………………

