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Znak postępowania: A.I. 271-91/13                                                            Załącznik nr 3 do specyfikacji 

 

UMOWA nr .... /2013 

DOSTAWY BONÓW TOWAROWYCH 

 

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

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

wpisanym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy -

Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i 

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

0000038598, NIP 677-17-03-375, REGON  351194736, reprezentowanym przez: 

mgr Teresę Zalewińską- Cieślik - Dyrektora  

zwaną dalej Zamawiającym 

a 

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

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

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

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

zwanym dalej Wykonawcą 

 

§ 1 

 

Umowa zostaje zawarta w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty 

Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w 

trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). 

 

§ 2 
 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa bonów towarowych w formie kuponów 

papierowych o łącznej wartości:  ……………………………………….. zł, w tym: 

…………………………………………………………….. (zwane dalej bonami lub 

przedmiotem umowy), 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 spełnia wszelkie 

wymagania przepisów prawa oraz, że jest wolny od jakichkolwiek wad i praw osób 

trzecich. 

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

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

umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z 

postanowieniami umowy, wybranej oferty i Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego 

przez Zamawiającego (nr ……………………….). 

 

§ 3 
 

1. Cena za wykonanie przedmiotu umowy wynosi: ............................................. zł (słownie: 

........................................................... zł). 

2. Cena, o której mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie należności z tytułu realizacji umowy, w 
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tym koszty dostawy i należne podatki. 

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

zawarcia umowy. 

 

§ 4 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania przedmiotu umowy do siedziby 

Zamawiającego w terminie określonym w § 3 ust. 3. 

2. Wykonawca sporządzi protokół odbioru przedmiotu umowy, który przedstawi 

Zamawiającemu w dniu dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego.  

3. Odbiór przedmiotu umowy dokonany będzie przez Zamawiającego po sprawdzeniu ilości 

i jakości bonów na miejscu dostawy. Obiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony 

przez Strony przez podpisanie protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 2. 

4. Zamawiający może wstrzymać się z podpisaniem protokołu odbioru do chwili 

uzupełnienia braków i wymiany wadliwych bonów. 

5. W ramach ceny określonej w § 3 ust. 1 Sprzedający zobowiązuje się do uzupełnienia 

braków ilościowych oraz do wymiany wadliwych i uszkodzonych bonów na wolne od 

wszelkich wad i uszkodzeń wraz z dostarczeniem ich do siedziby Zamawiającego. 

Wykonawca uzupełni braki i dokona wymiany wadliwych bonów w terminie do 2 dni 

roboczych od otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego. 
 

§ 5 
 

1. Cena, o której mowa w § 3 ust. 1, jest płatna przelewem w terminie do 30 dni od daty 

przedłożenia Zamawiającemu noty księgowo - obciążającej, wystawionej na Krakowskie 

Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22. Podstawą do 

wystawienia noty księgowo – obciążeniowej jest podpisany przez Strony protokół 

odbioru. 

2. Cena zostanie wypłacona przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w 

nocie księgowo – obciążającej. 

3. Osoba odpowiedzialna za realizację, rozliczenie rzeczowe i finansowe umowy ze strony 

Zamawiającego:…………………………… 

4. Osoba odpowiedzialna za realizację, rozliczenie rzeczowe i finansowe umowy ze strony 

ramienia Wykonawcy: ........... ........................ 

 

§ 6 
 

Żadna prawa i obowiązki wynikające z umowy nie mogą być przenoszone, ani wnoszone do 

innych podmiotów. 
 

§ 7 
 

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 30 dni od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach. 
 

§ 8 
 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca 

zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego następujących kar umownych: 

a) z tytułu niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 3 ust. 3 lub § 4 ust. 5 – w 

wysokości 0,2% ceny, o której mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, 

b) z tytułu niewykonania umowy – w wysokości 10% ceny, o której mowa w § 3 ust. 1. 
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2. W przypadku wykrycia wad przedmiotu umowy po jego odbiorze, 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 w całości lub części z prawem żądania zwrotu całości lub 

odpowiedniej części uiszczonej ceny oraz zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 1 

lit. b). 

3. W przypadku przekroczenia terminu określonego w § 3 ust. 3 lub w § 4 ust. 5 o więcej 

niż 10 dni Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub 

części z prawem żądania kary umownej, o której mowa w ust. 1 lit. b). 

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone w formie pisemnej w 

terminie do 7 dni roboczych licząc odpowiednio od dnia upływu terminu dodatkowego 

wyznaczonego zgodnie z ust. 2 zd. pierwsze albo od dnia upływu terminu, o którym 

mowa w ust. 3. 

5. Naliczona kwota kary umownej może zostać potrącona z ceny do zapłaty należnej za 

dostarczony przedmiot umowy. 

6. Zamawiający ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego karę umowną. 

 

§ 9 

 

1. Dopuszcza się zmianę umowy w stosunku do treści wybranej oferty Wykonawcy w 

następujących przypadkach: 

a) konieczności wynikającej ze zmiany przepisów prawa; 

b) konieczności zmniejszenia ilości bonów stanowiących przedmiot umowy z uwagi na 

zmiany w stanie zatrudnienia pracowników Zamawiającego, dla których bony są 

przeznaczone, łącznie nie więcej niż o 20% ceny za wykonanie przedmiotu umowy 

określonej w § 3 ust. 1; 

c) konieczności zmiany terminu dostawy przedmiotu umowy z przyczyn, których 

Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

2. Wszelkie zmiany umowy muszą odpowiadać oczekiwaniom Zamawiającego i być zgodne 

z interesem publicznym. Zmiany umowy nie mogą powodować zwiększenia ceny 

przedmiotu umowy. 

3. Zmiana treści umowy wymaga zgody obydwu Stron umowy w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 poniżej. 

4. Nie stanowią istotnej zmiany i nie wymagają zawarcia pisemnego aneksu do umowy 

zmiany danych teleadresowych Stron, i osób upoważnionych, zgodnie z § 5 ust. 3 i 4, do 

realizacji i rozliczeń umowy oraz danych do kontaktu. Do skuteczności tych zmian 

wymagane jest pisemne zawiadomienie drugiej Strony. Do chwili zawiadomienia o 

zmianie danych teleadresowych korespondencję przesłaną na dotychczasowy adres uznaje 

się za doręczoną. 

 

§ 10 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego i Prawa Zamówień Publicznych. 

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

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. Strony zobowiązują zachować w poufności postanowienia niniejszej umowy oraz 

wszelkie informacje pozyskane w związku z zawarciem i realizacją umowy. Obowiązek 

poufności nie dotyczy danych, które zgodnie z przepisami prawa lub postanowieniami 

umownymi powinny być upublicznione albo przekazane właściwym organom lub 

podmiotom trzecim. 
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§ 11  

 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Zamawiającego, 

jednym dla Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 


