
UMOWA 

………………………………… 

 

zawarta w Poznaniu w dniu ………………………………… 2021 r. pomiędzy: 

 

Poznańskim Centrum Dziedzictwa,  

ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań,  

NIP: 778-146-57-36,  

reprezentowanym przez 

Monikę Herkt-Rynarzewską – Dyrektor Poznańskiego Centrum Dziedzictwa 

zwanym dalej Zamawiającym 

 

a 

 

………………………………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą, 

 

zwanych dalej Stronami. 

 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa odzieży służbowej dla pracowników 

Poznańskiego Centrum Dziedzictwa, zespołów obsługi klienta Bramy Poznania 

ICHOT i Centrum Szyfrów Enigma. 

2. Wszystkie wyroby stanowiące przedmiot umowy muszą być fabrycznie nowe, 

wolne od wad i uszkodzeń, i nie mogą być przedmiotem praw osób trzecich oraz 

muszą spełniać parametry techniczne, użytkowe i warunki opisane w specyfikacji 

zawartej w Załączniku nr 1 do umowy a także odpowiadać ofercie Wykonawcy z 

dnia jej złożenia (Załącznik nr 2 do umowy).  

 

§ 2 

WARUNKI REALIZACJI UMOWY 

 

1. Dostawy przedmiotu umowy do jednostek organizacyjnych Zamawiającego, 

następować mogą partiami, stosownie do potrzeb, a wielkość każdej partii 

wynikać będzie z zapotrzebowania Zamawiającego. 

2. Zapotrzebowanie zgłaszane będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej przez 

pracowników Zamawiającego: 

a. … 



b. … 

3. Wykonawca wskazuje: 

a. … 

b. … 

jako osobę do bieżących kontaktów z Zamawiającym. 

4. Zmiana osób wymienionych w ust. 9 i ust. 10 powyżej nie stanowi zmiany umowy 

i dla swej ważności wymaga jedynie pisemnego poinformowania drugiej strony 

internetowej, przy czym dopuszcza się środki komunikacji elektronicznej (e-mail). 

5. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 

13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, których dane osobowe bezpośrednio 

lub pośrednio zostaną przekazane w ramach wykonania niniejszych umowy a nie 

będących stroną ww. umowy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia drogą 

elektroniczną otrzymania od Zamawiającego zgłoszenia zapotrzebowania. Jeśli 

Wykonawca nie potwierdzi otrzymania wiadomości, Zamawiający będzie 

domniemywać, że dotarła ona do Wykonawcy, chyba, że udowodni on, że z 

przyczyn technicznych było to niemożliwe.  

7. Każda partia towarów powinna być zgodna z zgłoszonym zamówieniem oraz 

złożoną przez Wykonawcę ofertą. 

8. Dostawa przedmiotu obejmuje transport oraz wniesienie zamawianych towarów 

w miejsce wskazane w wiadomości z zapotrzebowaniem – jedno spośród 

wskazanych w par. 3 ust 4.  

9. Odbioru przedmiotu umowy pod względem ilości, jakości oraz zgodności z ofertą 

dokonywać będą upoważnieni pracownicy Zamawiającego. 

10. Dostawę uważa się za zrealizowaną w terminie, jeżeli wszystkie pozycje 

zamieszczone w zgłoszeniu zapotrzebowania Zamawiającego, znajdują się w 

miejscu dostawy w ciągu 14 dni od dnia złożenia zamówienia.  

11. Wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy ponosi Wykonawca i 

uwzględnia je w cenie oferty.  

12. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części przedmiotu Umowy, tj.: wyprodukowanie odzieży służbowej 

dla pracowników Poznańskiego Centrum Dziedzictwa, zespołów obsługi klienta 

Bramy Poznania ICHOT i Centrum Szyfrów Enigma. 

 

§3 

TERMINY I SPOSÓB ZAMAWIANIA 

 

1. Dostawa towaru w ramach zamówienia podstawowego, w ilościach określonych 

w Załączniku nr 1 zrealizowana zostanie w terminie 14 dni od daty zgłoszenia 

zapotrzebowania przez Zamawiającego, jednak nie wcześniej niż 1.07.2021 i nie 

później niż 31.08.2021. 



2. Dostawa w ramach zamówień opcjonalnych o których mowa w par 7 ust. 1 

zostanie zrealizowana w terminie 14 dni od daty zgłoszenia zapotrzebowania 

przez Zamawiającego, nie później jednak niż 21.12.2021. 

3. Zgłoszenie zapotrzebowania na podstawie niniejszej umowy odbywać się będzie 

w trybie roboczym za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy podane w 

par 2  ust. 2.  

4. Towar zostanie dostarczony do wybranej przy zgłoszeniu zapotrzebowania 

lokalizacji na terenie Poznania, spośród następujących: 

 

a. Poznań, ulica Gdańska 2, 61-123 

b. Poznań, ulica św. Marcin 78, 61-809 

 

§ 4 

REKLAMACJE 

 

1. Zamawiający zastrzega prawo zgłoszenia Wykonawcy reklamacji z tytułu dostaw 

wyrobów niezgodnych z opisem przedmiotu zamówienia oraz braków ilościowych. 

2. Reklamacje będą składane w terminie do 15 dni kalendarzowych od daty dostawy, 

za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

3. Wykonawca rozpatrzy reklamację Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych od dnia 

jej złożenia (w przypadku braków ilościowych) bądź w ciągu 5 dni roboczych od 

dnia otrzymania wadliwego towaru. Po upływie tego terminu, reklamacja będzie 

uważana za rozpatrzoną zgodnie z żądaniem Zamawiającego, a Wykonawca 

zobowiązany będzie do wymiany wadliwych lub niezgodnych z ofertą Wykonawcy 

wyrobów na nowe, wolne od wad i zgodne z ofertą, a także uzupełnienia braków 

ilościowych, w terminie 5 dni roboczych.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia drogą 

elektroniczną otrzymania od Zamawiającego reklamacji. Jeśli Wykonawca nie 

potwierdzi otrzymania wiadomości, Zamawiający będzie domniemywać, że dotarła 

ona do Wykonawcy, chyba, że udowodni on, że z przyczyn technicznych było to 

niemożliwe.  

5. Wykonawca ponosi koszty i ryzyko związane z odbiorem reklamowanego towaru 

oraz z dostarczeniem nowego zamówienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z 

tytułu rękojmi za wady fizyczne na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.  

 

§ 5 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ………, 

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wysokości … zł (słownie: …) netto tj … zł 

(słownie…) brutto. 



2. Zamawiający dopuszcza wypłatę wynagrodzenia w transzach, po każdej 

zrealizowanej dostawie towaru. Zarówno w przypadku wypłaty całości 

wynagrodzenia, jak i części wynagrodzenia zastosowanie mają odpowiednie 

zapisy ust. 3, ust. 4 i ust 5. 

3. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w 

terminie do 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do 

siedziby Zamawiającego. 

4. Zgodnie z obowiązującym wykazem podmiotów na podstawie z art. 96b ustawy o 

podatku od towarów i usług, strony ustalają, że jeżeli transakcja spełnia warunki 

obowiązku zapłaty na rachunek bankowy widniejący na tzw. białej liście 

podatników, płatność będzie dokonana wyłącznie na taki rachunek bankowy.  

5. W przypadku braku rachunku bankowego w ww. wykazie, Wykonawca wyraża 

zgodę na przesunięcie płatności do czasu jego uzupełnienia, jednocześnie 

rezygnując z odsetek o czas opóźnienia.  

 

§ 6 

KARY UMOWNE  

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

a. za opóźnienie w dostawie partii przedmiotu umowy zgodnie z § 3 ust.1 i 

ust 2 umowy w wysokości 1% całkowitej wartości zamówienia za każdy 

dzień opóźnienia, 

b. za opóźnienie w wymianie zareklamowanej partii przedmiotu umowy 

zgodnie z § 4 ust. 3 umowy w wysokości 1% wartości towaru 

reklamowanego za każdy dzień opóźnienia,  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z 

przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % kwoty, o której 

mowa w § 5 ust. 1 umowy.  

3. Zamawiający zapłaci kary umownej w wysokości 10% kwoty , o której mowa w § 

5 ust. 1 umowy, za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego.  

4. Każdej ze stron przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody.  

 

§7 

ZMIANY UMOWY 

 

1. Zamawiający dopuszcza zwiększenie zamówienia o maksymalnie 30% całkowitej 

wartości umowy, rozumianej jako kwota wynagrodzenia dla Wykonawcy brutto,  

według cen jednostkowych zaoferowanych w ofercie.  



2. Zasady dotyczące realizacji zwiększenia zamówienia o którym mowa w ust. 1 będą 

takie same, jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego.  

3. Zmiana umowy, o której mowa w ust. 1 nie wymaga formy pisemnej. 

4. Strony przewidują możliwość dokonania zmiany zawartej Umowy w przypadku, 

gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, tj. spowodowanych: 

1) zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z 

prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych 

właściwych organów - w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu 

dostosowania postanowień Umowy do zaistniałego stanu prawnego lub 

faktycznego, 

2) siłą wyższą - rozumianą jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, 

zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało 

się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które 

uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W 

razie wystąpienia siły wyższej Strony Umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich 

starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich 

zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej. 

 

§8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Zmiany Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy 

kodeksu cywilnego oraz prawa autorskiego. 

3. Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla 

Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. 

 

 

 

……………………………..……………… 

 

 

……………..…..………………………… 

Zamawiający Wykonawca 

 

 

 

Lista załączników:  

1. Specyfikacja zamówienia 

2. Oferta wykonawcy 

 


