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Umowa  

 

Nr ……………… 
 

Zawarta w Gliwicach dnia ....................................... r. pomiędzy : 

 

................................................. z siedzibą: 

..................................................................., 

wpisaną  w ............................................................, 

posiadającą NIP: ......................................... 

reprezentowaną przez:  

 

          .................................................... 

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”, 

 

a 

Gliwickim Klubem Sportowym „Piast” S.A. z siedzibą w Gliwicach, 44-100, ul. Okrzei 20, 

zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy  

w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000334402, 

NIP: 6312592798, REGON: 241240921, e-mail: piast@piast-gliwice.eu 

reprezentowaną przez: 

 

.......................................             -   ............................... 

 

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

 

łącznie zwanymi dalej „Stronami”. 

 

§ 1 

 
1. Przedmiotem niniejszej umowy są dostawy sprzętu sportowego i odzieży sportowej wykonywane 

przez Wykonawcę w oparciu o zamówienia składane przez Zamawiającego w zamian 

za świadczenie przez Zamawiającego usług reklamowych określonych w § 4 ust. 1 niniejszej 

umowy oraz wynagrodzenie pieniężne. 

2. Szczegółowy zakres asortymentowy dostaw zawiera załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji 

Istotnych Warunków zamówienia z podziałem na zaopatrzenie: 

a) zawodników Ekstraklasy, zespołów młodzieżowych oraz sztabu szkoleniowego; 

b) sklepów prowadzonych przez Gliwicki Klub Sportowy ”Piast” S.A. 

3. Dostawy realizowane będą sukcesywnie w ciągu 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

4. W przypadku wycofania asortymentu objętego zamówieniem przez producenta, Wykonawca 

zaproponuje towar równoważny i przedstawi Zamawiającemu celem akceptacji. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji złożonego zamówienia rozpoczynającego współpracę 

tzw. kolekcji, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania kompletnego zamówienia 

zawierającego: 

a) zestawienie ilości asortymentów wg numeracji, 

b) plan rozmieszczenia herbu Klubu na strojach, które mogą być wykonane za pomocą 

druku sublimacyjnego lub druku transferowego. W przypadku koszulek meczowych 

herb musi być wykonany za pomocą haftu, 
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c) herb dostarczony w wersji elektronicznej (wykonany w wersji wektorowej w programie 

graficznym „CorelDraw”),  który ma być umieszczony na w/w strojach oraz numeru 

koloru według palety Pantone, 

d) zaakceptowane przez Zamawiającego projekty graficzne zamówionej odzieży, które 

Wykonawca wykona uprzednio na własny koszt, 

e) otrzymania od Zamawiającego ostemplowane i podpisane przez upoważnioną osobę 

potwierdzenie przyjęcia zamówienia. 

6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt sportowy oraz odzież sportową, z herbem Klubu, 

zgodnie z planem złożonym przez Zamawiającego wykonanymi w druku sublimacyjnym lub 

druku transferowym. Zamawiający oświadcza, że ma prawo posługiwać się znakami słowno-

graficznymi zamieszczonymi na sprzęcie sportowym wykonanym przez Wykonawcę na 

zamówienie Zamawiającego i nie będzie w ten sposób naruszał żadnych praw własności 

przemysłowej osób trzecich.  

7. Strony ustalają, iż do wyczerpania zapasów zespoły młodzieżowe oraz ich sztab szkoleniowo-

medyczny będą korzystać ze sprzętu sportowego oraz strojów sportowych, który pozostał z 

dostaw otrzymanych w ramach umowy zawartej z poprzednim Wykonawcą. 

8. Rozliczenie dostaw nastąpi częściowo w postaci świadczenia niepieniężnego w postaci usług 

reklamowych świadczonych przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy a w pozostałym zakresie 

w  formie świadczeń pieniężnych fakturowanych po cenach rabatowych. 

9. Wykaz sprzętu sportowego i odzieży sportowej, mogącej być przedmiotem zamówienia oraz 

cenniki stanowią Załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszej umowy.  

 

§ 2 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać do siedziby Zamawiającego sprzęt sportowy i odzież 

sportową wymienione każdorazowo w zamówieniu składanym przez Zamawiającego zgodnie z 

postanowieniami § 1 ust. 3 Umowy. 

W przypadku złożenia zamówienia poza asortymentem określonym w Załączniku nr 1 

do Umowy, do ważności zamówienia potrzebne jest pisemne potwierdzenie jego przyjęcia 

wystawione przez  Wykonawcę. 

2. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo do realizacji złożonych sukcesywnych zamówień 

(przez co rozumie się datę dostarczenia zamówionego sprzętu do siedziby Klubu) w terminie 30 

dni od daty otrzymania kompletnego zamówienia zawierającego informacje określone w § 1 ust. 

5. 

3. Zamawiający w oddzielnym piśmie upoważni swojego przedstawiciela do składania zamówień 

odzieży i sprzętu sportowego na każdy sezon. Upoważnienie obejmuje prawo zawierania umów 

szczegółowych w ramach niniejszej Umowy ze skutkiem dla Zamawiającego. 

4. Odbiór ilościowy i jakościowy przedmiotu każdego zamówienia dokonywany będzie w siedzibie 

Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się do, niezwłocznego zbadania rzeczy (całej 

dostawy) pod kątem ilości dostarczonego sprzętu i odzieży sportowej, jakości wykonania oraz 

adekwatności użytych materiałów i zastosowanych technologii do przeznaczenia sprzętu i 

odzieży sportowej i ewentualnego zgłoszenia zastrzeżeń na piśmie za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres mailowy Wykonawcy:   

e-mail: ………………………………… 
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Brak zgłoszonych uwag w ciągu 10 dni roboczych od daty odbioru traktuje się jako brak 

zastrzeżeń co do ilości i jakości dostarczonego przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. W przypadku wystąpienia braków jakościowych, które nie mogły zostać wykryte przy odbiorze 

Zamawiający powinien niezwłocznie zgłosić telefonicznie ten fakt do Wykonawcy, następnie 

sporządzić protokół i przesłać go za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: 

................................ w terminie do 7 dni od daty wykrycia braku. Oceny zgodności dostarczonych 

rzeczy z umową i zamówieniem dokonają wspólnie przedstawiciele obu Stron, co zostanie 

potwierdzone protokołem z oględzin. W razie uchybienia terminowi 7 dniowemu reklamacja nie 

będzie uwzględniona. 

6. Wykonawca, w przypadku złożenia powyższych reklamacji, zobowiązany jest ustosunkować się 

do nich na piśmie w terminie 14 dni roboczych  z wyłączeniem okresu lipiec - sierpień (okres 

urlopowy) i okresy świąteczne (Boże Narodzenie, Nowy Rok, Wielkanoc), w którym termin 

ustosunkowania się wynosi 20 dni. Brak oświadczenia Wykonawcy w tym przedmiocie uważa się 

za uwzględnienie reklamacji bez zastrzeżeń. 

 

§ 3. 

 

1. Rozliczenie dostaw nastąpi częściowo w formie świadczeń niepieniężnych w postaci usług 

reklamowych świadczonych przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, określonych w § 4 ust. 

1 niniejszej umowy a w pozostałym zakresie w formie świadczeń pieniężnych, na podstawie 

prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę i doręczonych Zamawiającemu faktur VAT za 

każdą dostawę oddzielnie.  

2. Rozliczenie dostaw w formie świadczeń niepieniężnych będzie następowało według cen sprzętu, 

określonych w załączniku nr 2 do niniejszej umowy oraz wartości świadczeń reklamowych  

określonej w § 4 ust. 2 niniejszej Umowy. 

3. Rozliczanie wzajemnych świadczeń stron w formie świadczeń niepieniężnych, o których mowa w 

ust. 1 i 2, będzie następowało poprzez wystawienie przez Zamawiającego faktur 

kompensacyjnych w terminie do 7 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy prawidłowo 

wystawionej faktury VAT za konkretną dostawę. 

4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu rabatu na cały asortyment określony w załączniku nr 1 do 

niniejszej Umowy w wysokości …………%, który będzie obowiązywał przy rozliczaniu dostaw 

w formie świadczeń pieniężnych, przez cały okres obowiązywania Umowy. Cennik sprzętu po 

rabacie stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy oraz cennik na sezon 2018/2019, 2019/2020, 

2020/2021, 2021/2022. 

5. Rozliczenie wzajemnych świadczeń stron w formie świadczeń pieniężnych będzie następowało 

według cen sprzętu, określonych w załączniku nr 3 do niniejszej umowy (po rabacie, o którym 

mowa w § 3 ust. 4 niniejszej umowy),  poprzez zapłatę przez Zamawiającego kwoty wskazanej 

na prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę fakturze VAT za daną dostawę. 

6. Wykonawca doręczy Zamawiającemu fakturę VAT, o której mowa w ust. 5 w terminie 14 dni od 

daty dostawy, za którą została wystawiona. 

7. Zamawiający zobowiązuję się do zapłaty wynagrodzenia pieniężnego w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania faktury VAT o której mowa w ust. 5 i 6. 

8. Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony w banku ………., 

nr: ……………………………………………………………  . 



Nr sprawy: DUUE/01/2017 Sukcesywne dostawy sprzętu piłkarskiego i odzieży sportowej dla Gliwickiego Klubu 

Sportowego "Piast" S.A. w okresie 48 miesięcy 

Strona 4 z 11 

 

9. Planowana ilość sprzętu sportowego i odzieży sportowej może ulec zmianie w trakcie 

obowiązywania umowy. W sytuacji zmniejszenia wielkości składanych zamówień i zmniejszenia 

szacowanej kwoty umowy Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. 

 

§ 4 

 

1. Strony postanawiają, iż w okresie obowiązywania niniejszej umowy Zamawiający będzie 

świadczył Wykonawcy następujące usługi reklamowe, które będą rozliczne w formie świadczeń 

niepieniężnych, w sposób określony w § 3 ust. 2 i 3 niniejszej Umowy: 

a) nadanie tytułu Partnera Technicznego Klubu oraz; 

b) umieszczenie bannerów dostarczonych przez Wykonawcę: 

 2 bannery typu MESH o wymiarach 2,4m szer. x 2m wys. (na ogrodzeniu 

wokół murawy), 

 2 reklamy o wymiarach 6m szer. x 1m wys. W drugim rzędzie reklamowym, na 

trybunach, tzw. beton – reklama w formie naklejki, 

 4 bannery na schodach dojściach do miejsc cateringowych; 

c) udostępnienie powierzchni reklamowej na ścianie stadionu, o wymiarach 8,5m szer. x 

4m wys., w formie banneru typu MESH; 

d) umieszczenie logotypu Wykonawcy na biletach; 

e) zapewnienie oznaczeń na tablicy wywiadów: 

 mała ścianka do wywiadów – 4 naklejki,  

 duża ścianka do wywiadów – 7 naklejek;  

f) emisja reklamy Wykonawcy na bandach LED znajdujących się dookoła płyty boiska 

podczas meczów I drużyny Zamawiającego odbywających się na stadionie 

Zamawiającego, w czasie 5-minutowym;  

g) umieszczenie na oficjalnej stronie internetowej Zamawiającego, na cały okres 

obowiązywania umowy, logotypu Wykonawcy z odesłaniem do strony internetowej 

Wykonawcy; 

h) przekazanie biletów zwykłych na mecze rozgrywane u siebie w ilości 10 szt. na każdy 

mecz 

i) przyznanie 4 karnetów VIP na każdy mecz rozgrywany przez I drużynę 

Zamawiającego, na stadionie Zamawiającego, do dowolnego rozdysponowania przez 

Wykonawcę; 

j) udostępnienie bezpłatnie miejsca parkingowego dla 2 samochodów osobowych na 

każdy mecz w Gliwicach; 

k) nadawanie w trakcie meczów I drużyny Zamawiającego rozgrywanych na stadionie 

Zamawiającego komunikatu głosowego, informującego o współpracy Zamawiającego 

z Wykonawcą; 

l) umieszczenie reklamy Wykonawcy typu roll’up w strefie kibica oraz strefie VIP w 

trakcie meczów rozgrywanych przez I drużynę Zamawiającego a także podczas spotkań 

pomeczowych oraz prezentacji I drużyny Zamawiającego; 
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m) umożliwienie wykorzystania wizerunku I drużyny Zamawiającego oraz grup 

młodzieżowych Zamawiającego do kampanii reklamowych Wykonawcy – szczegółowe 

warunki wykorzystania wizerunku będą każdorazowo ustalane w drodze odrębnych 

porozumień; 

n) umożliwienie wykorzystania wizerunków piłkarzy I drużyny Zamawiającego 

do produkcji standów, z którymi można zrobić zdjęcie w sklepach oferujących 

produkty Wykonawcy - szczegółowe warunki zostaną ustalone w drodze odrębnego 

porozumienia; 

o) prezentacja oferty Wykonawcy na programie meczowym; 

p) wszelkie zmiany w logotypie oraz wynikające z nich poprawki będą realizowane na 

koszt Zamawiającego. 

2. Wartość wskazanych w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy świadczeń reklamowych, świadczonych 

przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, przez cały okres obowiązywania umowy, strony 

ustalają na łączną kwotę ………………..  zł. 

3. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko dostarczyć do Zamawiającego 

co najmniej na  7 dni przed rozpoczęciem każdej rundy rozgrywek, banery reklamowe, które 

będą umieszczone na udostępnionej przez Zamawiającego powierzchni reklamowej, zgodnie 

z treścią § 4 ust. 1 niniejszej umowy. Wykonawca oświadcza, iż informacje zawarte na 

banerach reklamowych będą zgodne z powszechnie obowiązującym prawem.  

4. Wykonawca oświadcza, że ma prawo posługiwać się znakami słowno-graficznymi 

zamieszczonymi na banerach reklamowych, o których mowa w ust. 3 i nie będzie w ten sposób 

naruszał żadnych praw własności przemysłowej osób trzecich oraz, że ponosi pełną 

odpowiedzialność za ewentualne roszczenia powstałe w wyniku przedmiotowych naruszeń. W 

przypadku wystąpienia osób trzecich do Zamawiającego z jakimikolwiek roszczeniami 

dotyczącymi treści zawartych na materiałach reklamowych, o których mowa w ust. 3, 

dostarczonych przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do sporu oraz 

zwolnić Zamawiającego z odpowiedzialności. 

5. Zamawiający zapewni we własnym zakresie montaż, użytkowanie, konserwację i demontaż 

banerów reklamowych Wykonawcy. 

 

 

§ 5  

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu wynagrodzenia tytułem zwiększenia wartości usług 

reklamowych dotychczas świadczonych przez Zamawiającego, w przypadku zajęcia przez 

I drużynę Zamawiającego miejsca od 1 do 3 w rozgrywkach polskiej Ekstraklasy na koniec 

sezonu. 

2. Wynagrodzenie o którym mowa w § 5 ust. 1 płatne będzie, w przypadku zajmowania przez I 

drużynę Zamawiającego miejsca od 1 do 3 w rozgrywkach polskiej Ekstraklasy po zakończeniu 

sezonu, w sezonach 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.  

3. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 i 2 Strony ustalają w wysokości 10% 

barteru (netto + VAT) za każdy sezon rozgrywek polskiej Ekstraklasy, w przypadku 

zakończenia sezonu przez I drużynę Zamawiającego na miejscu od 1 do 3. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust. 3 niniejszej umowy będzie rozliczane w barterze, za 

każdy sezon z wyjątkiem ostatniego sezonu, objętego niniejszą umową, które będzie płatne 
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przelewem na podstawie faktury VAT wystawionej przez Zamawiającego, w terminie do dnia 

31 sierpnia roku kalendarzowego, w którym zakończył się sezon Ekstraklasy, za który 

przysługuje wynagrodzenie. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie będzie płatne przelewem na rachunek 

bankowy Zamawiającego prowadzony w banku ………………………………………………… 

nr:………………………………………………………………………………………................. 

 

§ 6 

 

Podczas obowiązywania niniejszej umowy Zamawiający : 

1.  zapewni, że podczas spotkań piłkarskich rozgrywanych przez I drużynę Zamawiającego w 

ramach europejskich pucharów, spotkań Ekstraklasy piłkarskiej, spotkań pucharowych, spotkań 

kontrolnych, a także podczas wywiadów, konferencji prasowych i w innych oficjalnych 

publicznych wystąpieniach żaden z piłkarzy oraz członków kadry szkoleniowo - medycznej 

Zamawiającego nie wystąpi w odzieży sportowej lub sprzęcie sportowym nie będącym 

produktem Wykonawcy lub firmy będącej oficjalnym partnerem Wykonawcy. zapewni, że 

odzież sportowa lub sprzęt sportowy określone w Załączniku nr 1, noszone albo używane przez 

piłkarzy oraz członków kadry szkoleniowo-medycznej, w związku ze wszystkimi formami 

oficjalnej działalności sportowej będą w dobrym stanie, będą pochodziły z ostatniej kolekcji, 

nie będą zmienione ani uzupełnione oraz że znajdujące się na nich nazwa firmowa i logo 

Wykonawcy nie będą w jakikolwiek sposób przesłonięte. 

2. w nawiązaniu do w §1 ust 7 Zamawiający zapewni, że w okresie od dnia 

…………………………….. do dnia zakończenia niniejszej umowy podczas spotkań 

piłkarskich rozgrywanych przez drużyny młodzieżowe żaden piłkarz oraz członek kadry 

szkoleniowo-medycznej nie wystąpią w odzieży sportowej lub sprzęcie sportowym 

nie będącym produktem Wykonawcy lub firmy będącej oficjalnym partnerem Wykonawcy.  

3. Warunki określone w §6 niniejszej umowy dotyczą wyłącznie odzieży sportowej i sprzętu 

sportowego będących przedmiotem niniejszej umowy. Umowa w szczególności nie dotyczy 

butów piłkarskich oraz rękawic bramkarskich (Zawodnicy Wykonawcy posiadają dowolność w 

wyborze marki tych sprzętów). 

 

§ 7 

 

Wykonawca  ma prawo, pod warunkiem uzgodnienia zasad z Zamawiającym, prowadzenia działań 

promocyjnych podczas meczów i prawo dystrybucji nagród dla kibiców na wybranych meczach 

i imprezach organizowanych przez Zamawiającego.  

 

§ 8 

 

Niniejsza umowa zawarta jest na czas określony od dnia ………………… do dnia …………….. roku. 

 

§ 9 

 

1. W przypadku naruszenia przez Zamawiającego postanowień § 6 Umowy, Wykonawca prześle 

na ręce Zamawiającego stosowne upomnienie o stwierdzonym naruszeniu, a  w przypadku jego 

ponowienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5.000,00 zł (słownie: 

pięć tysięcy złotych) za każdy przypadek. 
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2. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy z winy Zamawiającego, Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu 

umowy. 

3. W przypadku niewykonania niniejszej umowy lub jej nienależytego wykonania przez 

Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a. w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu dostawy określonego w § 1 

ust. 5 niniejszej umowy w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za 

każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

b. w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu dostawy określonego w § 2 

ust. 2 niniejszej umowy w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za 

każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

c. w przypadku rozwiązania niniejszej umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10 % 

wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy; 

d. w przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy niewymienianych w lit. a i b w 

wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każde naruszenie. 

4. Kary, o których mowa w ust. 1 i 2 będą płatne przelewem na konto strony pokrzywdzonej 

w terminie 14 dni od daty wezwania do zapłaty. 

5. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej wartość kar umownych Zamawiający może 

żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

 

§ 10 

 

1. Warunki dokonywania zmian w umowie: 

 

a) konieczność zmiany terminów dostaw oraz harmonogramu dostaw (bez zmiany 

wynagrodzenia) z powodu działania siły wyższej, co oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, 

nieprzewidywalne i niezależne od woli stron umowy, które nastąpiło po zawarciu umowy, 

uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, na stałe lub pewien czas, 

któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności 

stron umowy; za przejawy siły wyższej strony uznają w szczególności: 

-     klęski żywiołowe, w tym trzęsienia ziemi, huragan, powódź i inne nadzwyczajne 

zjawiska atmosferyczne, - akty władzy państwowej, w tym stan wojenny, stan 

wyjątkowy, itd. 

-     działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia 

zagrażające porządkowi publicznemu, 

-     strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje, z 

wyłączeniem strajków u stron umowy, 

b) zmiany asortymentu spowodowanego zaprzestaniem jego produkcji i wprowadzenie 

nowych równoważnych asortymentów, 

c) nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których 

Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności zmiany 

dotychczasowych lub wejścia w życie nowych przepisów prawa mających wpływ na 

realizację przedmiotu umowy; 

d) wystąpienia zamówień dodatkowych w rozumieniu ustawy Prawo zamówień 

publicznych, niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia 

podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej 

wcześniej do przewidzenia; 
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e) wprowadzenia zmian w technologii produkcji sprzętu sportowego lub używanych  

materiałów do jego produkcji spowodowanych nowymi technologiami i postępem 

technicznym przy czym wprowadzone zmiany nie mogą mieć wpływu wzrost 

wynagrodzenia Wykonawcy, 

f) rezygnacja z wykonania części dostaw - ograniczenie zakresu dostaw wynikające z 

wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w przedmiocie zamówienia, które 

wynikły w trakcie wykonywania usługi, wraz z obniżeniem wynagrodzenia umownego o 

zakres, z którego Zamawiający rezygnuje; 

g) zmiana przedstawicieli osób upoważnionych do kontaktowania, 

h) zmiana wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy może nastąpić w przypadku 

zmiany stawki VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 

podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia 

przez Wykonawcę. 

2.  Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Wniosek o ewentualne zmiany postanowień zawartej umowy Wykonawca powinien dostarczyć  

Zamawiającemu w terminie nie później niż 14 dni przed upływem terminu umownego. W 

przeciwnym wypadku Zamawiający może pozostawić wniosek bez biegu. 

 

§ 11 

 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. W przypadku powstania sporu między stronami, na tle realizacji niniejszej umowy, strony 

zobowiązują się dążyć do polubownego jego rozwiązania. 

4. W przypadku niemożliwości polubownego rozwiązania powstałego między stronami sporu, strony 

poddają go pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu w Gliwicach. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Zamawiającego, 

1 dla Wykonawcy.  

       

   ZAMAWIAJĄCY                                                                                 WYKONAWCA 

 

 

 

 

Załączniki: 

1) Asortyment – ILOŚĆ SPRZĘTU; 

2) Asortyment – CENNIK WG CEN KATALOGOWYCH; 

3) Asortyment – CENNIK PO RABACIE. 
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Załącznik nr 1 - Asortyment – ILOŚĆ SPRZĘTU 

  Wyszczególnienie asortymentu skład surowcowy 

ilość odzieży 

sportowej 

dla 

zawodników 

ilość dla 

sklepów 

prowadzonych 

przez 

Zamawiającego 

razem ilość 

[3+4] 

  1 2 3 4 5 

1. Koszulka meczowa poliester 2000 2400 4400 

2. Spodenki meczowe poliester 1500 800 2300 

3. Getry meczowe (para) 
polipropylen + elastan lub 

poliamid + elastan 
2000 200 

2200 

4. Bielizna termiczna dół krótka 
poliester lub poliester + 

elastan 
700 0 

700 

5. Bielizna termiczna dół długa 
poliester lub poliester + 

elastan 
500 0 

500 

6. Bielizna termiczna góra 
poliester lub poliester + 

elastan 
700 0 

700 

7. Koszulka treningowa bawełna lub poliester 1000 400 1400 

8. Spodenki treningowe poliester 800 200 1000 

9. Dres treningowy poliester lub poliamid 800 0 800 

10. Ortalion / kurtka przeciwdeszczowa poliester lub poliamid 700 200 900 

11. Skarpety (para) bawełna 2000 0 2000 

12. Dres reprezentacyjny poliester lub tkanina 350 200 550 

13. Polo reprezentacyjne bawełna 400 250 650 

14. Spodenki reprezentacyjne poliester lub poliamid 400 0 400 

15. Kurtka zimowa poliester lub poliamid 180 0 180 

16. Buty sportowe (para) mieszanka 180 0 180 

17. Narzutka / znacznik treningowy poliester lub poliamid 500 0 500 

18. Opaska kapitańska mieszanka 40 0 40 

19. Klapki kąpielowe (para) mieszanka 150 0 150 

20. Ręcznik kąpielowy 
microfibra lub bawełna lub 

frotte 
60 0 60 

21. Czapka zimowa mieszanka lub polar 200 0 200 

22. Komin zimowy mieszanka lub polar 200 0 200 

23. Rękawiczki zimowe (para) mieszanka lub polar 200 0 200 

24. Torba duża na sprzęt sportowy mieszanka 4 0 4 

25. Torba dla zawodników mieszanka 80 50 130 

26. Torba medyczna mieszanka 4 0 4 

27. Plecak mieszanka 80 50 130 

28. Saszetka / torebka na buty mieszanka 80 40 120 
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Załącznik nr 2 -  CENNIK WG CEN KATALOGOWYCH 

 

 

  Wyszczególnienie asortymentu skład surowcowy 

Cena 

jednostkowa 

netto 

VAT 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

  1 2 3 4 5 

C1 Koszulka meczowa poliester       

C2 Spodenki meczowe poliester       

C3 Getry meczowe (para) 
polipropylen + elastan lub 

poliamid + elastan 
    

  

C4 Bielizna termiczna dół krótka 
poliester lub poliester + 

elastan 
    

  

C5 Bielizna termiczna dół długa 
poliester lub poliester + 

elastan 
    

  

C6 Bielizna termiczna góra 
poliester lub poliester + 

elastan 
    

  

C7 Koszulka treningowa bawełna lub poliester       

C8 Spodenki treningowe poliester       

C9 Dres treningowy poliester lub poliamid       

C10 Ortalion / kurtka przeciwdeszczowa poliester lub poliamid       

C11 Skarpety (para) bawełna       

C12 Dres reprezentacyjny poliester lub tkanina       

C13 Polo reprezentacyjne bawełna       

C14 Spodenki reprezentacyjne poliester lub poliamid       

C15 Kurtka zimowa poliester lub poliamid       

C16 Buty sportowe (para) mieszanka       

C17 Narzutka / znacznik treningowy poliester lub poliamid       

C18 Opaska kapitańska mieszanka       

C19 Klapki kąpielowe (para) mieszanka       

C20 Ręcznik kąpielowy 
microfibra lub bawełna lub 

frotte 
      

C21 Czapka zimowa mieszanka lub polar       

C22 Komin zimowy mieszanka lub polar       

C23 Rękawiczki zimowe (para) mieszanka lub polar       

C24 Torba duża na sprzęt sportowy mieszanka       

C25 Torba dla zawodników mieszanka       

C26 Torba medyczna mieszanka       

C27 Plecak mieszanka       

C28 Saszetka / torebka na buty mieszanka       
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Załącznik nr 3 -  CENNIK WG CEN RABATOWYCH 

  
Wyszczególnienie 

asortymentu 
skład surowcowy 

cena 

jednostkowa 

netto wg cen 

katalogowych 

% 

rabatu 

cena 

jednostkowa 

netto po 

uwzględnieniu 

rabatu 

VAT 

cena 

jednostkowa 

brutto po 

uwzględnieniu 

rabatu 

  1 2 3 4 5 6 7 

R1 Koszulka meczowa poliester           

R2 Spodenki meczowe poliester           

R3 Getry meczowe (para) 

polipropylen + 

elastan lub 

poliamid + elastan 

    

      

R4 
Bielizna termiczna dół 

krótka 

poliester lub 

poliester + elastan 
    

      

R5 
Bielizna termiczna dół 

długa 

poliester lub 

poliester + elastan 
    

      

R6 Bielizna termiczna góra 
poliester lub 

poliester + elastan 
    

      

R7 Koszulka treningowa 
bawełna lub 

poliester 
    

      

R8 Spodenki treningowe poliester           

R9 Dres treningowy 
poliester lub 

poliamid 
    

      

R10 
Ortalion / kurtka 

przeciwdeszczowa 

poliester lub 

poliamid 
    

      

R11 Skarpety (para) bawełna           

R12 Dres reprezentacyjny 
poliester lub 

tkanina 
    

      

R13 Polo reprezentacyjne bawełna           

R14 Spodenki reprezentacyjne 
poliester lub 

poliamid 
    

      

R15 Kurtka zimowa 
poliester lub 

poliamid 
    

      

R16 Buty sportowe (para) mieszanka           

R17 
Narzutka / znacznik 

treningowy 

poliester lub 

poliamid 
    

      

R18 Opaska kapitańska mieszanka           

R19 Klapki kąpielowe (para) mieszanka           

R20 Ręcznik kąpielowy 
microfibra lub 

bawełna lub frotte 
      

    

R21 Czapka zimowa 
mieszanka lub 

polar 
    

      

R22 Komin zimowy 
mieszanka lub 

polar 
    

      

R23 Rękawiczki zimowe (para) 
mieszanka lub 

polar 
    

      

R24 
Torba duża na sprzęt 

sportowy 
mieszanka     

      

R25 Torba dla zawodników mieszanka           

R26 Torba medyczna mieszanka           

R27 Plecak mieszanka           

R28 Saszetka / torebka na buty mieszanka           

 


