UMOWA 01_2017/3.3.3 Go to Brand

W dniu ……….. 2017 r. w Łomiankach, została zawarta umowa pomiędzy:
PZ CORMAY SPÓŁKĄ AKCYJNĄ z siedzibą w Łomiankach, ul. Wiosenna 22, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV
Wydział Gospodarczy KRS za numerem 0000270105, NIP: 118-187-22-69, Regon: 140777556, kapitał zakładowy
63 723 954 zł opłacony w całości
reprezentowaną przez:
- Janusza Płocicę- Prezesa Zarządu
- Wojciecha Suchowskiego - Wiceprezesa Zarządu
zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM
a
…………………….; ul. ……… , ….., NIP: …..
reprezentowaną przez:
- ……
- ……….
zwaną w dalszej części umowy WYKONAWCĄ

§1
Przedmiot umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na zabudowie stoiska: PZ "CORMAY" S.A.
- nr G40 podczas targów MEDLAB 2017 w Dubaju dla Zamawiającego. Termin targów: 06 - 09. 02.
2017 r.
2. Stoisko zostanie wykonane wg. projektu dostarczonego przez Zamawiającego, który to projekt stanowi
Załącznik Nr 1 do Umowy.
3. Zakres prac i obowiązków leżących po stronie Wykonawcy określa Oferta wykonania zabudowy
stoiska, złożona w zapytaniu ofertowym publikowanym na stronie internetowej Zamawiającego: „na
zakup usługi polegającej na wykonaniu zabudowy powierzchni wystawienniczej na targi MEDLAB
2017, 06-09 luty 2017, Dubaj/ZEA” oraz Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich, która jest
Załącznikiem Nr 2 (Oferta wykonawcy), a także Załącznik Nr 3 (postępowanie i zapytanie ofertowe
Zamawiającego) do niniejszej Umowy.

§2
Obowiązki Zamawiającego
Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:
1. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia wszelkich niezbędnych informacji potrzebnych
do wykonania zabudowy.
2. Zamawiający zobowiązuje się do niezbędnego wsparcia dla Wykonawcy w zakresie związanym
z przygotowaniem projektu, a także do korekty projektu uwzględniającą technologię wykonania
zabudowy preferowaną przez Wykonawcę i zatwierdzenia jej ostatecznej wersji.

§3
Obowiązki Wykonawcy
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi w zakresie będącym przedmiotem Oferty (Załącznik
Nr 2 i Nr 3 do Umowy) w terminie wskazanym w niniejszej Umowie.
2. Wykonawca zobowiązuje się do należytego starania przy wykonaniu usługi będącej przedmiotem
niniejszej Umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do obsługi zabudowy stoiska podczas trwania targów, która to obsługa
będzie polegała w szczególności na: usuwaniu wszystkich usterek, w ciągu 1 godziny od zgłoszenia
przez Zamawiającego.
§4
Termin realizacji Umowy
1.
2.

Wykonawca wykona zabudowę stoiska w deklarowanym czasie z przedłożonej oferty, jednakże z
nieprzekraczalnym terminie do 05. 02. 2017 r.
Wykonawca zdemontuje stoisko po zakończeniu targów MEDLAB 2017 w terminie wskazanym przez
organizatora targów. Ewentualne wszelkie koszty wynikłe z opóźnienia przy montażu/demontażu
stoiska pokryje Wykonawca.

§5
Wartość przedmiotu Umowy
Wykonawca za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1, otrzyma wynagrodzenie w wysokości: …,00
zł (słownie ….. zł) netto plus podatek VAT w obowiązującej wysokości.

§6
Zasady i terminy płatności
1. Wynagrodzenie wskazane w § 5 będzie płatne w następujący sposób:
a) Pierwsza transza w kwocie 50 % wartości umowy brutto t.j. ….. zł, w dniu podpisania niniejszej
umowy, będzie płatna na podstawie prawidło wystawionej faktury.
b) Druga transza równa pozostałej części będzie płatna w ciągu 14 dni od daty wykonania usługi oraz
przyjęcia jej przez Zamawiającego, a jednocześnie po otrzymaniu przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury z zastrzeżeniem § 7 ust. 2 poniżej.
2. Warunkiem wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę jest wpłacenie wyżej wskazanej
pierwszej transzy przez Zamawiającego.
3. Płatności na rzecz Wykonawcy będą dokonywane na poniżej wskazany rachunek bankowy.

……..

§7
Kary Umowne
1. W przypadku odstąpienia od realizacji Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
wypłacone przez Zamawiającego wynagrodzenie wskazane w § 6 ust. 1a, nie podlega zwrotowi.
2. Zamawiający ma prawo do potrącenia z wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1b, kar umownych jak
poniżej:
a) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu umowy – 3% wartości umowy wskazanej w § 5
b) za każdy dzień zwłoki w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze usługi, licząc od dnia
wyznaczonego na usunięcie wad. – 1% wartości umowy wskazanej w § 5
c) za każdy dzień zwłoki w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze usługi, licząc od dnia
wyznaczonego na usunięcie wad - 1% wartości umowy wskazanej w § 5

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, zapłaci on karę umowną w wysokości
300 000,00 zł ( trzystu tysięcy złotych). Wskazana kara umowna nie wyklucza możliwości dochodzenia
roszczeń przez Zamawiającego na zasadach ogólnych.
§8
Spory
1. Strony będą dążyły do polubownego rozwiązywania sporów.
2. W przypadku braku porozumienia między Stronami, sądem właściwym w sprawie będzie sąd właściwy
Zamawiającego.

§9
Postanowienia końcowe
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron
Umowy.
2. Wszelkie zmiany do Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Do umowy załącza się:
 Załącznik Nr 1 – Projekt stoiska
 Załącznik Nr 2 – Oferta z dnia ……
 Załącznik Nr 3 – Dokumenty zapytania ofertowego, protokół z wyboru ofert.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

