Dostawa koszulek technicznych na potrzeby imprez sportowych w latach 2016 - 2018

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiędzy:
Gminą Miejską Kraków, reprezentowaną przez mgr inŜ. Krzysztofa Kowala – Dyrektora
Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie,
ul. W. Sławka 10, 30-633 Kraków,
posiadającego NIP: 6792988495 i REGON: 120776650
zwanego dalej Zamawiającym
a
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
reprezentowanym przez: ..............................................................................................................
posiadającym REGON: ....................... i NIP: .......................,
zwanym dalej Wykonawcą .

Niniejsza umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji – zgodnie z ofertą przetargową
z dnia ........................... roku, sporządzoną na podstawie materiałów dostarczonych
Wykonawcy przez Zamawiającego w ramach specyfikacji istotnych warunków
zamówienia oraz wynikiem przetargu nieograniczonego, zadanie p.n.: „Dostawa koszulek
technicznych na potrzeby imprez sportowych w latach 2016 - 2018”.
2. Zakres przedmiotowy umowy został określony w zakresie rzeczowym zadania,
stanowiącym załącznik nr … do niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązany jest do
wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zakresem rzeczowym zadania, z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami i przy dołoŜeniu odpowiedniej staranności.
§2
OBOWIĄZKI STRON
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania umowy etapowo, zgodnie z harmonogramem
stanowiącym załącznik nr … do umowy.
2. Zamawiający wykona na rzecz Wykonawcy w zamian za dostawę bonów w latach 2016 –
2018 następujące świadczenia reklamowo-promocyjne (jeśli dotyczy):
1) UmoŜliwienie w kaŜdym roku obowiązywania umowy wręczenia nagród wskazanych
w ust. 3, w formie symbolicznych czeków przez przedstawiciela Wykonawcy w
kategoriach wiekowych kobiet i męŜczyzn w Cracovia Maraton i Cracovia
Półmaraton Królewski podczas dekoracji na scenie.
2) Umieszczenie na oficjalnym profilu w/w imprez informacji o Wykonawcy jako
oficjalnym partnerze w/w imprez. Informacje opublikowane zostaną przed kaŜdą z
w/w imprez w danym roku (po 2 posty).
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3) Udostępnienie w kaŜdym roku obowiązywania umowy 100 m2 powierzchni
wystawienniczej podczas EXPO Cracovia Maraton oraz 50 m2 powierzchni
wystawienniczej podczas EXPO Półmaraton Cracovia Królewski.
3. Wykonawca w kaŜdym roku obowiązywania umowy, w terminie do 10 dni przed n/w
imprezą dostarczy nagrody w formie bonów towarowych (jeśli dotyczy) dla zwycięzców
w kategoriach wiekowych kobiet i męŜczyzn Cracovia Maraton i Cracovia Półmaraton
Królewski, których szczegółowy wykaz stanowi załącznik nr ….. do niniejszej umowy.
4. Wykonawca w pełni odpowiada za jakość i terminowość wykonania zadania.
§3
OŚWIADCZENIA
1. Zamawiający oświadcza, iŜ jest organizatorem Cracovia Maraton oraz Cracovia
Półmaraton Królewski (zwane dalej imprezami lub kaŜda z osobna imprezą), które zostaną
przeprowadzone w roku 2016 - 2018. Terminy poszczególnych imprez w latach 2017-2018
zostaną przekazane Wykonawcy w trybie roboczym.
2. Zamawiający jako organizator imprez sportowych określonych w § 3 ust. 1 zobowiązuje
się do wykonania usług o charakterze reklamowo – promocyjnym na rzecz Wykonawcy,
które to usługi wskazane są w § 2 ust. 2 umowy.
§4
WYNAGRODZENIE/ROZLICZENIA
1. Wykonawca za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 umowy
otrzyma łączne wynagrodzenie w kwocie nie przekraczającej ............. złotych brutto
(słownie złotych:........), na które składać się będzie wynagrodzenie za dostawę
koszulek w kwocie …………… złotych brutto (słownie złotych:……..) rozliczone
na podstawie ilości wykonanych i odebranych dostaw według niezmiennych cen
określonych w ofercie z dnia …………………., oraz wynagrodzenie za dostawę
bonów towarowych (jeśli dotyczy) w kwocie ………….. złotych brutto (słownie
złotych).
2. Wynagrodzenie za zrealizowane dostawy koszulek płatne będzie po doręczeniu
Zamawiającemu faktury/faktur wystawionej/nych przez Wykonawcę po
protokolarnym stwierdzeniu wykonania danej dostawy, w terminie do 30 dni od dnia
otrzymania faktury przez Zamawiającego. Za datę uregulowania płatności Strony
umowy uwaŜają dzień obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Wykonawca za dostarczenie bonów towarowych (jeśli dotyczy), o których mowa w
§2 ust. 3 umowy otrzyma wynagrodzenie w łącznej wysokości 100 800,00 złotych
brutto (słownie złotych: sto tysięcy osiemset 00/100) z uwzględnieniem poniŜszych
limitów:
- w 2016 r. – 33 600,00 złotych brutto (słownie złotych: trzydzieści trzy tysiące
sześćset 00/100), z czego w zakresie Cracovia Maraton – 21 600,00 złotych brutto,
w zakresie Cracovia Półmaraton Królewski – 12 000,00 złotych brutto,
- w 2017 r. - 33 600,00 złotych brutto (słownie złotych: trzydzieści trzy tysiące
sześćset 00/100), z czego w zakresie Cracovia Maraton – 21 600,00 złotych brutto,
w zakresie Cracovia Półmaraton Królewski – 12 000,00 złotych brutto,
- w 2018 r. - 33 600,00 złotych brutto (słownie złotych: trzydzieści trzy tysiące
sześćset 00/100), z czego w zakresie Cracovia Maraton - 21 600,00 złotych brutto,
w zakresie Cracovia Półmaraton Królewski – 12 000,00 złotych brutto.

-2-

Dostawa koszulek technicznych na potrzeby imprez sportowych w latach 2016 - 2018
4. Zamawiający za wykonanie świadczeń, o których mowa w §2 ust. 2 (jeśli dotyczy),
otrzyma wynagrodzenie w kwocie 100 800,00 złotych brutto (słownie złotych: sto
tysięcy osiemset 00/100), rozliczone na podstawie ilości wykonanych i odebranych
usług według niezmiennych cen określonych w załączniku nr … (wykaz świadczeń
…), z uwzględnieniem poniŜszych limitów:
- za usługi zrealizowane w roku 2016 - 33 600,00 złotych brutto (słownie złotych:
trzydzieści trzy tysiące sześćset 00/100), w tym za usługi zrealizowane w zakresie
Cracovia Maraton – 21 600,00 złotych brutto, w zakresie Cracovia Półmaraton
Królewski – 12 000,00 złotych brutto
- za usługi zrealizowane w roku 2017 - 33 600,00 złotych brutto (słownie złotych:
trzydzieści trzy tysiące sześćset 00/100), w tym za usługi zrealizowane w zakresie
Cracovia Maraton – 21 600,00 złotych brutto, w zakresie Cracovia Półmaraton
Królewski – 12 000,00 złotych brutto,
- za usługi zrealizowane w roku 2018 - 33 600,00 złotych brutto (słownie złotych:
trzydzieści trzy tysiące sześćset 00/100), w tym za usługi zrealizowane w zakresie
Cracovia Maraton – 21 600,00 złotych brutto, w zakresie Cracovia Półmaraton
Królewski – 12 000,00 złotych brutto.
5. Wartość kaŜdego z wzajemnych świadczeń, wymienionych w § 2 ust. 2 oraz § 2 ust. 3
(jeśli dotyczy) niniejszej umowy Strony określają na kwotę w łącznej wysokości
100.800,00 złotych brutto (słownie złotych: sto tysięcy osiemset 00/100), w tym:
- w 2016 r. - 33 600,00 złotych brutto (słownie: trzydzieści trzy tysiące sześćset
00/100) odpowiednio w zakresie Cracovia Maraton – 21 600,00 złotych brutto,
Cracovia Półmaraton Królewski – 12 000,00 złotych brutto,
- w 2017 r. - 33 600,00 złotych brutto (słownie: trzydzieści trzy tysiące sześćset
00/100) odpowiednio w zakresie Cracovia Maraton – 21 600,00 złotych brutto,
Cracovia Półmaraton Królewski – 12 000,00 złotych brutto, - w 2018 r. - 33 600,00
złotych brutto (słownie: trzydzieści trzy tysiące sześćset 00/100) odpowiednio w
zakresie Cracovia Maraton – 21 600,00 złotych brutto, Cracovia Półmaraton
Królewski – 12 000,00 złotych brutto.
Strony uzgadniają, Ŝe między świadczeniami Stron zachodzi stosunek
ekwiwalentności oraz Ŝe w związku z tym na Stronach nie ciąŜą Ŝadne dodatkowe
zobowiązania pienięŜne. Świadczenia te nie podlegają zmianom, a niedostarczenie
przez Wykonawcę nośników lub nieskorzystanie z zapewnionych przez
Zamawiającego moŜliwości świadczeń nie będzie traktowane jako niewykonanie
świadczenia.
6. Wzajemne rozliczenie Stron z tytułu realizacji świadczeń określonych w § 2 ust. 2
oraz § 2 ust. 3 z uwzględnieniem zapisów w ust. 5 (jeśli dotyczy) zostanie dokonane
kaŜdorazowo na podstawie faktur/not księgowych wystawionych zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa po protokolarnym odbiorze świadczeń
wykonanych przez kaŜdą ze Stron na rzecz drugiej Strony z terminem płatności do 14
dni od zakończenia kaŜdej imprezy. Rozliczenie wzajemnych wierzytelności nastąpi
w formie kompensaty (bezgotówkowego potrącenia wzajemnych wierzytelności).
Faktury zostaną dostarczone odpowiednio na adres:
- Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie
ul. Walerego Sławka 10
30-633 Kraków
…………………………
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/Jeśli Wykonawca wyrazi wolę przekazania bonów w zamian za świadczenia
reklamowe na zasadach określonych SIWZ.
§5
ODBIÓR ŚWIADCZEŃ/PROTOKOŁY
1. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury / noty księgowej,
Zamawiający odmówi jej przyjęcia.
2. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe w zakresie przedmiotowej umowy
z uwzględnieniem realizowanych dostaw w ramach poszczególnych imprez, o których
mowa w § 3 ust. 1.
3. Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmianę wierzyciela na osobę trzecią w zakresie
wypełniania warunków umownych, za wyjątkiem cesji wierzytelności na rzecz banku,
w którym Wykonawca zaciągnie kredyt. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna
zostać poprzedzona pisemną zgodą Zamawiającego.
4. Wykonawca oświadcza, Ŝe posiada wszelkie prawa do znaków towarowych, które będą
wykorzystane w świadczeniach reklamowych i promocyjnych oraz, Ŝe ponosić będzie
całkowitą odpowiedzialność z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich, związanych z
naruszeniem praw własności intelektualnej i przemysłowej, dóbr osobistych lub
jakichkolwiek innych praw w związku z reklamą i promocją, o której mowa w niniejszej
umowie.
5. Protokolarne odebranie świadczeń nastąpi niezwłocznie po ich wykonaniu, nie później niŜ
w terminie 5 dni roboczych, a nie przekazanie w tym terminie protokołu lub niewniesienie
uwag co do sposobu spełnienia świadczenia będzie uwaŜane za odebranie przedmiotu
umowy przez Wykonawcę bez zastrzeŜeń.
6. Odbiór zrealizowanego zakresu przedmiotu umowy kaŜdorazowo zostanie potwierdzony
protokołami odbioru podpisanymi przez obie strony umowy.
§6
GWARANCJA
1. Zamawiający przekaŜe Zawiadomienie o wadach w przypadku gdy zrealizowane dostawy
będą niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr … do
umowy lub teŜ niezgodne z próbką koszulki załączoną do oferty Wykonawcy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwych elementów dostaw nie
spełniających kryteriów jakościowych, na własny koszt w terminie maksymalnie 7 dni od
dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego na elementy zgodne z przedstawioną ofertą
oraz wymaganiami Zamawiającego.
§7
DOSTAWY
1. Bony towarowe Wykonawca ma obowiązek dostarczyć do 10 dni przed kaŜdą z Imprez, do
siedziby Zamawiającego. Dokładny termin zostanie ustalony w trybie rocznym.
Szczegółowy wykaz bonów będzie stanowił załącznik nr …
2. Miejscem dostawy koszulek jest siedziba Zamawiającego lub inny punkt na terenie
Krakowa wskazany w trybie roboczym przez Zamawiającego.
3. Koszulki zostaną dostarczone zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr ….
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§8
ZAWIADOMIENIA
1. Zamawiający ustanawia ................................ osobą nadzorującą realizację przedmiotu
umowy.
2. W przypadku nieobecności wyŜej wymienionej osoby, osobę nadzorującą realizację
przedmiotu umowy wyznaczy Kierownik Działu ..............................................
Zamawiającego.
3. Wykonawca ustanawia ……………………. osobą odpowiedzialną za wykonanie
przedmiotu umowy.

§9
KARY UMOWNE
1. Strony ustalają, Ŝe zapłacą kary umowne:
1) Zamawiający w przypadku:
a) odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności
za wyjątkiem przypadku określonego w art. 145 Prawa zamówień publicznych – 20 %
wartości świadczenia Zamawiającego wskazanego w § 4 ust. 1 umowy,
b) za kaŜdy stwierdzony przez Wykonawcę w formie protokołu lub notatki słuŜbowej
przypadek nienaleŜytego wykonania przedmiotu umowy – 0,5 % wartości świadczenia
Zamawiającego wskazanego w § 4 ust. 1 umowy.
2) Wykonawca w przypadku:
a) odstąpienia od umowy z przyczyn za które Zamawiający nie odpowiada – 20%
wynagrodzenia umownego naleŜnego Wykonawcy,
b) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy – 5% wynagrodzenia naleŜnego Wykonawcy
za kaŜdy dzień zwłoki, licząc od terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy,
c) zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy – 5 % wynagrodzenia naleŜnego
Wykonawcy za kaŜdy dzień zwłoki, od wskazanego w § 6 ust. 2 na usunięcie wad.
2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. Wykonawca wyraŜa zgodę by naliczone kary umowne były potrącane z naleŜności za
wykonane prace.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone
osobom trzecim w związku z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy.
5. Zamawiający ma prawo potrącania kar umownych z wynagrodzenia naleŜnego
Wykonawcy.
§ 10
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w przypadkach wskazanych w przepisach prawa,
w szczególności w przepisach kodeksu cywilnego (odstąpienie ustawowe).
2. Zamawiający moŜe nadto w terminie od daty podpisania niniejszej umowy do dnia
określonego w § 2 ust. 1 (termin końcowy) odstąpić od umowy w przypadku:
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1) złoŜenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy, albo
wydania nakazu zajęcia jego majątku.
2) raŜącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy.
3) zwłoki Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy dłuŜszej niŜ 3 dni, licząc od
terminów określonych w § 2 ust. 1 umowy.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom
trzecim
w związku z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy.
§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych.
3. W przypadku sporu właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach:
- 3 egzemplarze dla Zamawiającego,
- 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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