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Projekt Umowy 

na dostawę papierowych bonów podarunkowych 
zawarta w dniu ……….  r. 

pomiędzy Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, 
reprezentowanym przez mgr Beatę Przybyło, Kierownika Działu Nauki zwanym dalej „Zamawiającym” 
a 

…, zwanym dalej ,,Wykonawcą”, 

w wyniku rozstrzygniętego postępowania w trybie przetargu w rozumieniu art. 701 Kodeksu 
Cywilnego, o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579  ze zm.) została 
zawarta umowa następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1000 papierowych bonów podarunkowych, zwanych dalej 
„bonami”, o wartości nominalnej i nabywczej 100 PLN oraz 20 PLN, w tym: 

1) 700 szt. bonów o wartości nominalnej i nabywczej 100 PLN, 

2) 300 szt. bonów o wartości nominalnej i  nabywczej 20  PLN 

Możliwych do realizacji w placówkach handlowych i usługowych zlokalizowanych na terenie 
Warszawy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany liczby bonów wyszczególnionych co do 
wartości w ust. 1, w granicach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, a także ograniczenia 
liczby bonów w zakresie ilościowym i wartościowym. Wykonawcy w takim przypadku nie będzie 
przysługiwać jakiekolwiek roszczenie z tytułu niewykorzystania przez Zamawiającego przedmiotu 
zamówienia w pełnym zakresie ilościowym lub wartościowym. 

3. Bony uprawniają okaziciela do nabywania towarów i usług w placówkach wymienionych 
w Załączniku nr 2 do Umowy. 

4. Okres ważności bonów wynosić będzie co najmniej 12 miesięcy od dnia ich dostawy do siedziby 
Zamawiającego.  

§ 2 

Okres realizacji 

Okres realizacji umowy rozpoczyna się z dniem podpisania umowy i kończy w dniu 31 grudnia 2019 r. 
lub w dniu osiągnięcia  limitu kwoty, o której mowa  § 4 ust. 1, 

§ 3 

Warunki dostawy bonów 

1. Bony towarowe dostarczane będą do siedziby Zamawiającego partiami. 

2. Pierwsza dostawa, z zachowaniem terminu 7 dni od dnia zawarcia umowy, obejmie 140 bonów 
o wartości 100 PLN oraz 60 bonów o wartości 20 PLN. Pozostałe dostawy będą realizowane 
sukcesywnie zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca dostarczy bony po otrzymaniu pisemnego zamówienia Zamawiającego określającego 
liczbę bonów danej wartości. Zamawiający przekaże zamówienie pocztą elektroniczna na adres 
kontaktowy wskazany w § 8. 
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4. Wykonawca dostarczy bony do siedziby Zamawiającego w ciągu 7 dni od dnia otrzymania 
zamówienia, o którym mowa w pkt. 3. 

5. Wykonawca dostarczy bony w zbiorczym opakowaniu, posegregowane wg. wartości. Wraz 
z bonami Wykonawca dostarczy pakiety zawierające listę jednostek honorujących bony oraz 
informacje niezbędne do prawidłowego użytkowania bonów. Liczba pakietów winna być taka 
sama jak liczba bonów przekazywanych w danej dostawie. 

6. Osobą upoważnioną do odbioru bonów ze strony Zamawiającego jest przedstawiciel 
Zamawiającego wymieniony w § 8. 

7. Dostarczenie każdej partii bonów zostanie potwierdzone protokołem określającym m.in. liczbę 
dostarczonych bonów danej wartości. Protokoły podpisują przedstawiciele Wykonawcy 
i Zamawiającego, określeni w § 8. 

8. Dostarczenie bonów do siedziby Zamawiającego należy do Wykonawcy i stanowi jego koszt.  

§ 4 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Strony ustalają maksymalną wysokość zobowiązań Zamawiającego, do kwoty brutto .............. zł, 
(słownie: ............................... zł), określonej w ofercie Wykonawcy, stanowiącej Załącznik nr 1.  

2. Kwota, o której mowa w ust.1 stanowi maksymalną kwotę do jakiej Zamawiający może zlecać 
wykonanie dostaw będących przedmiotem umowy. 

3. Całkowite wynagrodzenie należne Wykonawcy, z uwzględnieniem zapisów ust. 1, będzie 
uzależnione od rzeczywistej liczby dostarczonych bonów. 

4. Cena przedmiotu zamówienia, szczegółowo określona dla jednostkowego bonu obejmuje 
wszystkie koszty Wykonawcy związane z dostawą przedmiotu zamówienia, w tym: opakowania, 
oznakowania, stosownego ubezpieczenia przewozowego, koszt transportu i innych. 

5. Cena została ustalona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. 
o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2017 r., poz.1830 j.t 915 ze zm.). 

6. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za każdą dostarczoną partię bonów, 
w terminie do 30 dni od daty złożenia w Kancelarii Uczelni, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 
Warszawa, pokój 009, 02-106 Warszawa, oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT. 
Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru bonów. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury, o której mowa w ust.6, nie później niż do 
15. dnia miesiąca następującego, po miesiącu w którym dokonano dostawy bonów. Faktura 
powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznie. 

8. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr ………………….. Za dzień zapłaty uznaje się 
dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

9. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek 
ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt 3) ustawy 
z dnia 8 marca 2013r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2016, poz. 684 j.t.). 

10. Jeśli należność naliczona na fakturze przewyższy cenę wykazaną w Załączniku nr 1 do niniejszej 
umowy, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do wysokości ceny uzgodnionej, a Wykonawca 
zobowiązuje się do niezwłocznego wystawienia faktury korygującej. Sytuacja ta dotyczy również 
bezpodstawnego obciążenia dostawy dodatkowymi kosztami, wyszczególnionymi w ust. 4. 
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§ 5 

Kontrola 

1. Zamawiający ma prawo do bieżącej kontroli jakości świadczonych dostaw oraz ich zgodności 
z opisem przedmiotu zamówienia określonym w umowie oraz w załącznikach do umowy. 

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas wykonywania przedmiotu umowy 
Zamawiający wykaże nieprawidłowości w formie pisemnej i wskaże termin ich usunięcia. 

3. Wykonawca jest zobowiązany zastosować się niezwłocznie do zaleceń Zamawiającego 
wynikających z czynności kontrolnych, o których mowa w ust. 1  i 2. 

4. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za szkody, wyrządzone przez swoich pracowników 
podczas wykonywania przedmiotu umowy. 

§ 6 

Kary 

1. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę kary umowne w następujących przypadkach 
i o następującej treści: 

1) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w umowie 
– w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy; 

2) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy - w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy; 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w terminie 30 dni od dnia otrzymania 
wystąpienia z żądaniem zapłaty. 

3. Zamawiający ma prawo do potrącenia należności naliczonych z tytułu kar umownych z płatności 
za faktury Wykonawcy. 

4. Niezależnie od kar umownych zastrzeżonych w umowie, jeżeli nie pokryją one poniesionych 
szkód, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

§ 7 

Rozwiązanie umowy 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności realizacji umowy, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 
od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

2. Zamawiający ma prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku niewywiązywania 
się Wykonawcy z obowiązków wynikających z niniejszej umowy, a w szczególności w przypadku 
stwierdzenia rażących zaniedbań w okresie obowiązywania umowy, jakości dostaw lub rzetelności 
rozliczeń oraz niewykonaniu zaleceń określonych w § 5 ust. 3. Z powyższego uprawnienia 
Zamawiający może skorzystać w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okoliczności 
stanowiącej podstawę rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. 

3. Zobowiązania określone w umowie wygasają z dniem zakończenia realizacji umowy określonym 
w § 2. 
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§ 8 

Osoby kontaktowe 

W sprawach związanych z realizacją umowy strony będą kontaktować się z poniższymi 
przedstawicielami Zamawiającego i Wykonawcy: 

1) Zamawiający: 

2) Wykonawca: 

§ 9 

Zmiany w umowie 

1. Strony przewidują możliwość dokonania zmiany umowy z zakresie: 

1) danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu nazwy), 

2) danych przedstawicieli Stron, innych osób wskazanych imiennie w umowie 

2. Zmiany określone w pkt. 1 będą wykonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 10 

Załączniki 

Integralnymi składnikami niniejszej Umowy są: 

Załącznik nr 1.  Oferta Wykonawcy. 

Załącznik nr 2. Wykaz placówek handlowych i usługowych, w których można realizować bony, 
stanowiące przedmiot umowy. 

§ 11 

Warunki końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

2. Sądem właściwym do dochodzenia roszczeń wynikających z niniejszej umowy jest sąd właściwy 
miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony. 

 

 

Zamawiający  Wykonawca 

   

………………………………………….  ……………………………………… 

 


