
         
Załącznik nr 3  

UMOWA .... /12 (wzór) 

zawarta w dniu ................................ pomiędzy: 

Krakowskim Centrum Rehabilitacji, 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, 

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy -

Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i 

zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej - pod numerem KRS 

0000038598, NIP 677-17-03-375, reprezentowanym przez: 

przez: 

mgr Teresę Zalewińską- Cieślik - Dyrektora  

zwaną dalej Zamawiającym 

a 

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

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

................................................................................................................................................... 
reprezentowanym przez: 

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

zwanym dalej Wykonawcą 

§ 1 

Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku zamówienia publicznego udzielonego w trybie 

przetargu nieograniczonego zgodnie ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759). 

§ 2 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa bonów towarowych o łącznej wartości 

114.800,00 zł w 615 bonach o nominale 100 PLN i 1066 w bonach o nominale 50 PLN 

każdy, zgodnie ze złożoną ofertą w postępowaniu o zamówienie publiczne. Wykaz 

placówek realizujących bony stanowi załącznik do umowy. 

2. Wykonawca sprzedaje a Zamawiający nabywa bony o których mowa w ust. 1 za 

wynagrodzeniem określonym w § 3 ust. 1 umowy. 

3. Sprzedający oświadcza, że przedmiot umowy opisany w ust. 1 jest wolny od 

jakichkolwiek praw osób trzecich. 

4. Wszystkie bony oferowane przez Wykonawcę muszą mieć jednakowy termin ważności. 

Okres ważności bonu nie może być krótszy niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

§ 3 

1. Wartość wykonania  przedmiotu  umowy  wynosi: ............................................. zł 

(słownie: ........................................................... zł). Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 

obejmuje wszystkie należności z tytułu realizacji umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie 5 dni od dnia 

zawarcia umowy. 

 

 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje sie do dostarczania przedmiotu umowy do siedziby 

Zamawiającego. 



2. Odbiór ilościowy przedmiotu umowy dokonany będzie przez Zamawiającego na miejscu 

dostawy poprzez potwierdzenie na dowodzie odbioru. 

3. Sprzedający zobowiązuje się do uzupełnienia braku ilościowego lub do wymiany złego 

jakościowo, uszkodzonego bonu na wolny od wad, na własny koszt. 

§ 5 

1. Podstawą rozliczenia dostawy będzie protokół odbioru, sporządzony pisemnie z udziałem 

Stron oraz rachunek. 

2. Należność będzie płatna przelewem w terminie do 30 dni od daty przedłożenia 

Zamawiającemu noty księgowo - obciążającej, wystawionej na Krakowskie Centrum 

Rehabilitacji, 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22. Podstawą do wystawienia noty 

księgowo – obciążeniowej jest podpisanie przez strony protokół odbioru. 

3. Wynagrodzenie zostanie wypłacone przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany w nocie księgowo - obciążającej 

4. Osoba odpowiedzialna za realizację, rozliczenie rzeczowe i finansowe umowy z ramienia 

Zamawiającego: Pani Maja Romanowska. 

5. Osoba odpowiedzialna za realizację, rozliczenie rzeczowe i finansowe umowy z ramienia 

Wykonawcy: .......................... .......................lub osoba ją zastępująca. 

§ 6 

1. Wykonawca jest podatnikiem podatku VAT, NIP ................................ ; Regon .................... 

2. Krakowskie Centrum Rehabilitacji jest podatnikiem podatku VAT NIP 677-17-03-375; 

Regon 351194736. 

§ 7 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wierzyciela na osobę trzecią w zakresie 

wypełnienia warunków umownych. 

§ 8 

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach. 

§ 9 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca 

zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej: 

a) z tytułu niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 3 wysokości 0,2% wartości 

umowy, o której mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, 

b) z tytułu niewykonania umowy - w wysokości 10% wartości umowy, o której mowa 

w § 3 ust. 1. 

2. W przypadku, gdy dostarczony przez Wykonawcę przedmiot umowy jest obarczony 

wadami, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin nie dłuższy niż 7 dni roboczych na 

dostarczenie przedmiotu umowy wolnego od wad. Po bezskutecznym upływie tego 

terminu Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy, z prawem żądania kary 

umownej, o której mowa w ust. 1 lit. b). 

3. W przypadku niezrealizowania przedmiotu zamówienia najdalej w 10 dniu od terminu 

określonego w § 3 ust. 2 umowy, Zamawiający potraktuje powyższe jako niewykonanie 

umowy. Zamawiającemu przysługuje wówczas również prawo natychmiastowego 

odstąpienia od realizacji umowy z prawem żądania kary umownej, o której mowa w ust. 



1lit.b. 

4. W przypadku, jeżeli Zamawiający nie dokona zapłaty Wykonawcy w terminie ustalonym 

w § 5 ust.2, zobowiązany jest do zapłacenia ustawowych odsetek za każdy dzień 

opóźnienia. 

5. Naliczona kwota kary umownej może zostać potrącona z kwoty przedłożonej faktury 

VAT do zapłaty za dostarczony przedmiot umowy. 

6. Zamawiający ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego karę umowną. 

§ 10 

2. Wprowadzenie istotnych zmian w treści umowy wymaga sporządzenia pod rygorem ich 

nieważności pisemnego aneksu. Zmiany te nie mogą naruszać postanowień art. 144 ust.  

1 Prawa Zamówień Publicznych. 

3. Istotne zmiany treści Umowy mogą wynikać z następujących okoliczności: 

- gdy zmianie ulegnie termin realizacji umowy określony w § 3 ust. 2. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego i Prawa Zamówień Publicznych. 

5. Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 11  

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, 

jeden dla Wykonawcy. 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 


