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Załącznik nr 2  

 

 

 

UMOWA nr 1/ZW/2019 

zawarta w Poznaniu w dniu […] 2019 roku pomiędzy:  

Wielkopolskim Centrum Wspierania Inwestycji spółką z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, 61-441 Poznań, wpisaną  

do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe 

Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000134012, NIP 

778-10-16-062, REGON 630303454, reprezentowaną przez:  

[…] – […] 

[…] – […]  

zwaną dalej Zamawiającym,   

a   

[…] z siedzibą w […], wpisaną do rejestru […] prowadzonego przez […] pod nr […], 

posługującą/posługującym się numerem NIP […], oraz numerem REGON […], (kserokopia 

pełnomocnictwa/odpisu KRS/wydruku z CEiDG stanowi załącznik nr 2 do Umowy) 

reprezentowaną/reprezentowanym przez:  

[…] – […]  zwanym/ą dalej Wykonawcą,  

dalej jako Umowa, o następującej treści:  

§ 1 Przedmiot Umowy  

1. Przedmiotem Umowy Ramowej jest ustalenie warunków dotyczących zamówień 

wykonawczych, jakie mogą być udzielone Wykonawcy w okresie obowiązywania 

Umowy Ramowej obejmujących dostawę tabliczek informacyjnych zgodnie z 

wymaganiami określonymi w Zapytaniu i w załącznikach do niego (dalej: Przedmiot 

Umowy Ramowej), w tym w szczególności zgodnie ze szczegółowym opisem 

przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania. 

2. Umowa Ramowa została zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności na 

okres od dnia zawarcia Umowy Ramowej na okres 36 miesięcy. 

§ 2 Zamówienia wykonawcze 

1. Dostawy będą realizowane przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego na podstawie 

zamówień wykonawczych udzielanych na warunkach określonych w Umowie 

Ramowej. Zamówienie wykonawcze może obejmować zarówno wszystkie, jak i tylko 
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niektóre spośród elementów Przedmiotu Umowy Ramowej wymienionych w Załączniku 

nr 3 do Zapytania, zgodnie z decyzją Zamawiającego. 

2. Zamówienia wykonawcze będą udzielane w miarę bieżących potrzeb Zamawiającego. 

3. Zamawiający nie jest zobowiązany do udzielania zamówień wykonawczych na 

podstawie Umowy Ramowej. W przypadku nieudzielenia zamówień wykonawczych na 

wszystkie dostawy wymienione w Załączniku nr 3 do Zapytania lub nieudzielenia przez 

Zamawiającego zamówienia wykonawczego na łączną cenę oferty Wykonawcy nie 

przysługują żadne roszczenia z tego tytułu wobec Zamawiającego.  

4. Udzielenie zamówienia wykonawczego będzie polegało na skierowaniu przez 

Zamawiającego do Wykonawcy w formie pisemnej lub elektronicznie na adres e-mail 

wykonawcy wskazany w umowie ramowej, przez osobę upoważnioną do kontaktu 

przez Zamawiającego, zamówienia wykonawczego zawierającego między innymi: 

a. przedmiot zamówienia wykonawczego, 

b. termin wykonania zamówienia wykonawczego (zgodny z ofertą Wykonawcy). 

5. W terminie 3 dni roboczych Wykonawca potwierdzi otrzymanie zamówienia 

wykonawczego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail 

Zamawiającego wskazany w umowie ramowej. Potwierdzenie telefoniczne nie jest 

traktowane jako skuteczne potwierdzenie otrzymania zamówienia wykonawczego. 

6. Wykonawca wyznaczy do przyjmowania w jego imieniu oświadczeń oraz 

reprezentowania w sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy ramowej 

osobę, podając jej imię i nazwisko, telefon oraz adres e-mail. 

7. Termin dostawy Przedmiotu Umowy Ramowej rozpoczyna bieg w dniu potwierdzenia 

przez Wykonawcę otrzymania zamówienia wykonawczego.  

8. Potwierdzone zamówienie wykonawcze stanowić będzie podstawę do rozpoczęcia 

realizacji dostawy. 

9. Wykonawca dostarczy potwierdzone zamówienie wykonawcze w formie pisemnej, 

podpisane przez osobę upoważnioną do kontaktu przez Wykonawcę, osobiście lub za 

pośrednictwem poczty lub kuriera do siedziby Zamawiającego albo drogą elektroniczną 

(e-mailem) najpóźniej do dnia dostawy Przedmiotu Umowy Ramowej objętego tym 

zamówieniem. 

§ 3 Warunki i termin dostawy  

1. Przedmiot Umowy Ramowej objęty zamówieniem wykonawczym powinien być wydany 

Zamawiającemu w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia potwierdzenia 

przez Wykonawcę otrzymania zamówienia wykonawczego, przy wcześniejszym 

ustaleniu konkretnej daty przez Wykonawcę z Zamawiającym. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłoszenia uwag i zastrzeżeń co do 

wykonanego Przedmiotu Umowy Ramowej. Korzyści i ciężary związane z 

dostarczanym Przedmiotem Umowy Ramowej oraz niebezpieczeństwo przypadkowej 

utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzą na Zamawiającego z chwilą wydania 

Przedmiotu zamówienia i podpisania przez Zamawiającego Drogowego Dokumentu 

Przewozowego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Przedmiot Umowy Ramowej do miejsca 

realizacji zamówienia na terenie miasta Poznania. 
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§ 4 Obowiązki wykonawcy 

Wykonawca będzie zobowiązany w szczególności do dostarczenia Przedmiotu Umowy 

Ramowej do siedziby Zamawiającego zgodnie z zamówieniem wykonawczym. 

§ 5 Wynagrodzenie 

1. Maksymalne Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonywania umowy ramowej, 

zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi: 

Cena netto w zł: ________________ złotych netto (słownie: _____________złotych 

00/100 netto), 

Cena brutto w zł: ________________ złotych (słownie: ________________ złotych 

00/100 brutto): 

2. Rozliczenia będą prowadzone w złotych polskich. 

3. Z tytułu dostawy Przedmiotu Umowy Ramowej, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie obliczone na podstawie ilości rzeczywiście dostarczonego Przedmiotu 

Ramowej i ceny jednostkowej wskazanej w szczegółowym Formularzu cenowym 

zawartym w ofercie wykonawcy (Załącznik nr 1a do Formularza ofertowego).  

4. Termin zapłaty wynosi 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury. Podstawą 

do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest podpisany przez Zamawiającego 

protokół zdawczo odbiorczy.  

5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Wynagrodzenie Wykonawcy (cena) zawiera wszelkie koszty związane z realizacją 

Przedmiotu Umowy Ramowej w tym: koszty opakowania, ubezpieczenia towaru, 

transportu do siedziby Zamawiającego oraz koszt odbioru zużytych generatorów. 

§ 6 Kary umowne  

1. Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w 

przypadku:  

a. niedotrzymania przez wykonawcę terminu dostawy Przedmiotu Umowy Ramowej 

- w wysokości 0,5 % zaoferowanej przez Wykonawcę łącznej ceny netto 

Przedmiotu Umowy Ramowej objętego danym zamówieniem wykonawczym 

Wykonawcy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,  

b. rozwiązania umowy ramowej ze skutkiem natychmiastowym lub odstąpienia od 

Umowy Ramowej przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy - w wysokości 5% zaoferowanej przez Wykonawcę łącznej ceny 

netto wynikającej z oferty Wykonawcy. 

2. Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania 

przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.  

3. Jeżeli Zamawiający będzie musiał ponieść jakiekolwiek dodatkowe koszty, których nie 

poniósłby w przypadku terminowej realizacji dostaw przez Wykonawcę (w 

szczególności koszty przestoju, transportu, rozładunku, kosztów składowania, roszczeń 

od firm zewnętrznych itd.), Zamawiający obciąży Wykonawcę tymi kosztami.  

4. Kary umowne stają się wymagalne z chwilą powstania podstawy ich naliczenia.  
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§ 7 Koordynatorzy Umowy oraz wymiana korespondencji 

1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy Ramowej Strony powołują 

Koordynatorów: 

a. Ze strony Zamawiającego: 

i. ..................................... 

ii. nr tel: ........................ 

iii. adres e – mail: ........................... 

b. Ze strony Wykonawcy: 

i. ..................................... 

ii. nr tel: ........................ 

iii. adres e – mail: ........................... 

2. Koordynator ze strony Wykonawcy jest zobowiązany do niezwłocznego informowania 

Koordynatora ze strony Zamawiającego, w sposób wskazany w ust. 5 poniżej, o 

wszelkich przeszkodach, które mają lub mogą mieć wpływ na należyte wykonanie 

Umowy Ramowej przez Wykonawcę. 

3. O ile Umowa Ramowa nie stanowi inaczej zawiadomienia wystosowane na podstawie 

Umowy Ramowej, związane w szczególności z naruszeniem Umowy Ramowej będą 

uważane za ważnie doręczone Stronie, o ile będą doręczone osobiście lub listem 

poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w komparycji 

Umowy Ramowej.  

4. W przypadku zmiany adresów, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Strony 

są zobowiązane do niezwłocznego powiadomienia o nowym adresie w formie 

pisemnej.  

W przypadku braku powiadomienia wszelką korespondencję wysłaną na 

dotychczasowe adresy uważa się za skutecznie doręczoną. Zmiana adresu Strony nie 

wymaga sporządzenia aneksu do Umowy Ramowej. 

5. Pozostała korespondencja pomiędzy Stronami może odbywać drogą telefoniczną lub 

elektroniczną. 

§ 8 Zmiany Umowy Ramowej oraz rozwiązanie umowy ramowej 

1. Zamawiający może rozwiązać Umowę Ramową ze skutkiem natychmiastowym w 

przypadku: 

a. rozpoczęcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy, 

b. nierozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji przedmiotu zamówienia 

wykonawczego bez uzasadnionych przyczyn oraz niekontynuowania jej pomimo 

wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

c. dopuszczenia się przez Wykonawcę innego niż określone w lit. b powyżej 

rażącego naruszenia postanowień Umowy Ramowej i nie zaprzestania tych 

naruszeń oraz nieusunięcia ich skutków pomimo otrzymania wezwania do 

zaprzestania i usunięcia ich skutków w ciągu 14 dni od dnia otrzymania 

wezwania. Za rażące naruszenie Umowy Ramowej przez Wykonawcę rozumie 

się w szczególności nieterminowe lub nienależyte wykonywanie dostaw lub 

działanie na szkodę Zamawiającego, 
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2. Wykonawca może rozwiązać Umowę Ramową ze skutkiem natychmiastowym, za 

pisemnym zawiadomieniem Zamawiającego, w przypadku, gdy Zamawiający dopuści 

się rażącego naruszenia postanowień Umowy Ramowej, przez które Strony rozumieją 

zwłokę w zapłacie wynagrodzenia wynoszącą ponad 14 dni i nie zaprzestanie tego 

naruszenia pomimo otrzymania wezwania do zaprzestania w ciągu 14 dni od dnia 

otrzymania wezwania. 

3. Rozwiązanie Umowy Ramowej przez którąkolwiek ze Stron ze skutkiem 

natychmiastowym wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności 

(listem poleconym). 

4. Rozwiązanie Umowy Ramowej z przyczyn określonych w Umowy Ramowej może 

nastąpić przez cały okres obowiązywania Umowy Ramowej. 

5. W razie rozwiązania Umowy Ramowej ze skutkiem natychmiastowym, Wykonawca 

powinien niezwłocznie wstrzymać dostawy i dokonać inwentaryzacji wykonanych 

dostaw w toku. 

6. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian w treści Umowy 

Ramowej na warunkach wskazanych w Zapytaniu. 

§ 9 Postanowienia Końcowe 

1. Umowa jest poddana prawu polskiemu. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy Ramowej wymagają̨ zachowania formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową Ramową mają zastosowanie 

odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym Kodeksu Cywilnego.  

4. Ewentualne spory mogące wynikać z Umowy Ramowej Strony będą starały się rozwiązać 

polubownie, chyba że próba polubownego rozwiązania sporu mogłaby spowodować 

zapadnięcie terminu przedawnienia roszczenia. Powyższego nie należy poczytywać za 

zapis na sąd polubowny. 

5. W przypadku próby polubownego rozwiązania sporu w terminie 14 dni od pierwszego 

wezwania do niej przez którąkolwiek ze Stron, a także w przypadku, gdy próba nie została 

podjęta z przyczyn określonych w ust. 4 powyżej, spór zostanie poddany pod 

rozstrzygnięcie rzeczowo właściwego sądu powszechnego siedziby Zamawiającego. 

6. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności przysługujących mu wobec 

Zamawiającego na osoby trzecie bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody 

Zamawiającego. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych. Cesja dokonana bez 

takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie warunków Umowy 

Ramowej. 

7. Umowa Ramowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 

jednym dla każdej ze Stron.  

 

 

________________________ ________________________ 

Zamawiający: Wykonawca: 
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Załączniki:  

1. Odpis aktualny KRS Zamawiającego 

2. Odpis aktualny KRS/CEIDG Wykonawcy 

3. Zapytanie ofertowe  

4. Oferta Wykonawcy z dnia […]  


