
 

PROJEKT UMOWY 
 

Umowa zawarta w dniu …………………………………… 2020 roku w Warszawie pomiędzy: 

Instytutem Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, ul. Pawińskiego 

5B, 02-106 Warszawa, wpisanym do rejestru Instytutów Naukowych Polskiej Akademii Nauk 

pod numerem RIN-IV-48/98, posługującym się numerem NIP 525-000-89-79, REGON 

000326026, reprezentowanym przez: 
 

Pana Prof. Tadeusza Burczyńskiego - Dyrektora Instytutu 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,  
 

a firmą: 
 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 
 

wpisaną do .......................................................................... prowadzonego przez 

......................................................., ........................................................, posługującą się 

numerem NIP ................................., REGON ............................, reprezentowaną przez: 
 

………………………………..  - …………………………………. 
 

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”,  

 

zwanymi dalej łącznie „Stronami” niniejszej umowy 
 

o następującej treści:” 

 

§ 1 

Podstawa prawna zawarcia umowy 

Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1843 z późn.zm.) -  nr procedury 

ZP/PN/38/2020. 

 

§ 2 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest dostarczenie przez Wykonawcę: 

1) 564 sztuk bonów towarowych w formie papierowej o nominale 100 zł (słownie: sto 
złotych) w łącznej kwocie 56 400,00 zł,  

2) 1476 sztuk bonów towarowych w formie papierowej o nominale 50 zł (słownie: 
pięćdziesiąt złotych) w łącznej kwocie 73 800,00 zł. 

2. Wykonawca dostarczy bony podzielone na 228 pakietów, w kopertach, zgodnie z 
poniższym wykazem: 
 
 



ZP/PN/38/2020  Załącznik nr 10 

2 

 

ilość osób 
wartość bonów / 

na pracownika 
ilość bonów  100 zł 

w kopercie 
Ilość bonów  50 zł 

w kopercie 

20 1100 6 10 

81 800 4 8 

60 500 2 6 

67 200 0 4 

228    
 

3. Bony, których dostawa stanowi przedmiot niniejszej umowy, winny być dostarczone 
jednorazowo w całości. 

4. Miejsce dostawy:  siedziba Zamawiającego, ul. Pawińskiego 5b, 02-106 Warszawa, pok. 

614 

§ 3 

Punkty akceptujące bony 

1. Bony towarowe winny być akceptowane między innymi przez hipermarkety, 

supermarkety, sklepy spożywcze, sklepy z artykułami RTV i AGD, perfumerie, sklepy 

odzieżowe, sklepy sportowe. 

2. Wykonawca, zobowiązuje się, z zastrzeżeniem ust. 3, zapewnić w okresie ważności 

dostarczonych przez niego bonów, że będą one honorowane w ……….. punktach 

handlowych w granicach administracyjnych m.st. Warszawy oraz w ……….. punktach 

handlowych, w granicach administracyjnych woj. mazowieckiego. Wykazy punktów 

honorujących dostarczone przez Wykonawcę bony, stanowią Załącznik nr 2 i 3 do 

umowy. 

3. W przypadku, jeżeli wskazany przez Wykonawcę punkt handlowy, odmówi akceptacji 

dostarczonych Zamawiającemu bonów, Wykonawca jest zobowiązany w terminie nie 

dłuższym niż 1 miesiąc, wskazać na piśmie inny punkt handlowy, akceptujący bony.  

§ 4 

Termin realizacji 

1. Termin dostawy bonów towarowych: do  3 dni roboczych od daty podpisania umowy. 

2. Bony towarowe stanowiące przedmiot zamówienia realizowane będą w ciągu 12 

miesięcy od daty dostawy.  

§ 5 

Szczególne warunki realizacji przedmiotu umowy 

1. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć bony do siedziby Zamawiającego, na własny 

koszt i ryzyko. 

2. Wykonawca jest obowiązany powiadomić Zamawiającego, o przygotowaniu dostawy 

bonów telefonicznie, na nr 22 828 53 76 lub faksem na nr 22 828 53 76, nie później niż na 

1 dzień roboczy przed  terminem dostawy. 

3. Miejscem odbioru dostarczonych bonów, będzie Dział Finansowy IPPT PAN,  

ul. Pawińskiego 5b, 02-106 Warszawa 

4. Dostawa bonów towarowych do Działu Finansowy IPPT PAN winna być wykonana w dni 

robocze  w godz. 9.00 – 14.00. 
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5. Przyjęcie bonów towarowych przez Zamawiającego nastąpi po uprzednim sprawdzeniu 

ilości pakietów i nominałów. Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia bonów 

towarowych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub wadliwości dostarczonych 

bonów. 

6. Upoważnionymi przez Zamawiającego osobami do odbioru bonów od Wykonawcy są: 

1) …………………………………………………………………. 

2) ………………………………………………………………… 

3) ………………………………………………………………… 

7. Stwierdzone w dostawie braki lub wadliwości Wykonawca zobowiązuje się uzupełnić lub 

usunąć w ciągu 3 dni roboczych od ich zgłoszenia przez Zamawiającego. 

8. Zamawiający wyklucza realizację przedmiotu umowy poprzez dostarczenie bonów 

towarowych w formie kart elektronicznych. 

9. Ryzyko przypadkowej utraty, zniszczenia lub uszkodzenia bonów towarowych przechodzi 

na Zamawiającego z chwilą ich wydania. 

10. Przekazane bony towarowe nie podlegają zwrotowi. 

 

§ 6 

Przedstawiciele stron 

1. Przedstawicielem Wykonawcy upoważnionym do reprezentowania Wykonawcy w 

związku z realizacją niniejszej umowy jest: 

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

2. Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do reprezentowania Zamawiającego w 

związku z realizacją niniejszej umowy jest: 

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

 

§ 7 

Wymagania w zakresie bonów 

1. Emisja i realizacja oferowanych bonów nie może stanowić czynu nieuczciwej konkurencji, 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji                

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913). 

2. Bony towarowe nie mogą być przedmiotem obrotu gospodarczego, a uprawnionymi do 

uzyskania świadczenia są jedynie osoby fizyczne. 

3. Zaoferowane bony towarowe muszą umożliwiać ich realizację od dnia dostawy. 

4. Na każdym bonie towarowym Wykonawca umieści datę ważności, która upłynie po 

okresie 12 miesięcy od daty dostawy i po tym terminie bony nie będą mogły być 

przedstawione do realizacji. 

5. W przypadku gdy wartość zakupionych towarów będzie niższa od wartości nominalnej 

bonu, pozostała część (reszta) nie będzie zwracana okazicielowi bonu towarowego.  

W przypadku gdy wartość towarów będzie wyższa od wartości bonu towarowego jego 

okaziciel będzie zobowiązany dopłacić różnice. 

6. W przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia bonu towarowego, duplikaty nie będą 

wydawane. 
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7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za bony, które zostały utracone lub 

uszkodzone po ich wydaniu Zamawiającemu, lub które utraciły ważność z powodu 

niewykorzystania ich przez użytkowników w wyznaczonym terminie. 

8. Bony towarowe uprawniają do dokonania zakupów bezgotówkowych w punktach 

handlowych określonych w § 3 ust. 2. 

9. Parametry techniczne bonów towarowych, winny odpowiadać standardom ustalonym 

dla papierów wartościowych tego rodzaju. Gramatura, rozmiar i kolorystyka bonów, 

winny zapewniać ich poręczność w użytkowaniu. Bony towarowe winny być 

zabezpieczone przed sfałszowaniem, w taki sposób, by utrudnić ich podrobienie lub 

przerobienie. 

10. O postanowieniach § 4 ust. 2 oraz ust. 3-8 niniejszego paragrafu, Zamawiający jest 

zobowiązany poinformować osoby, którym bony będą przekazane. 

 

§ 8 

Okres obowiązywania umowy 

Umowa zostanie uznana za wykonaną z chwilą realizacji wszystkich dostarczonych przez 

Wykonawcę bonów albo upływu ich terminu ważności. 
 

§ 9 

Wynagrodzenie 

1. Całkowita wartość przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 wynosi ………………………… zł 

brutto (słownie: …………………………………………………………………………………………………………….), 

zgodnie z ofertą Wykonawcy, która stanowi Załącznik nr 1 do umowy. Kwota ta stanowi 

jednocześnie wartość nabywczą bonów towarowych i równa jest ich wartości 

nominalnej. 

2. Wynagrodzenie nie podlega podatkowi VAT. 

3. Kwota określona w pkt. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty związane  

z realizacją przedmiotu umowy, w tym również koszty druku, konfekcjonowania, 

opakowania, ubezpieczenia i dostawy. 
 

§ 10 

Sposób płatności 

1. Strony uzgadniają, że zapłata za wykonaną dostawę nastąpi przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionej noty księgowej, po 

realizacji przedmiotu umowy opisanego w §2 i podpisaniu przez Strony bez zastrzeżeń 

protokołu odbioru końcowego. 

2. Nota księgowa będzie wystawiana przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru. 

3. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania noty księgowej bez podpisu 

Zamawiającego. 

4. Na nocie księgowej  Wykonawca jest obowiązany wpisać numer niniejszej umowy.  

5. Przelew zostanie dokonany w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. 

6. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego płatnika. 
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§ 11* 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca powierza podwykonawcom wykonanie następującej części zamówienia 

przewidzianej niniejszą umową: …………………………………………………………… 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli 

ten realizuje  przedmiot umowy w sposób wadliwy, niezgodny z umową lub przepisami 

prawa. 

3. W przypadku powierzenia wykonania przedmiotu umowy w określonym zakresie 

podwykonawcom, Wykonawca za ich działania i zaniechania odpowiada tak jak za własne 

działania i zaniechania.  
 

§ 12 

Kary umowne 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zapłaci na 

rzecz Zamawiającego, karę umowną w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki w 

dostawie bonów w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1. 

2. W przypadku zmiany terminu realizacji, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 

kara umowna za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy będzie liczona od nowego 

terminu wykonania przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia. 

4. Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego 

wysokość kar umownych. 

5. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki, staje się wymagalne: 

1) za pierwszy dzień zwłoki – w tym dniu, 

2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni. 

6. Za zwłokę w zapłaceniu faktury Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe po otrzymaniu od 

Wykonawcy noty obciążeniowej. 

§ 13 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części 

niewykonanej bez wyznaczania terminu dodatkowego, w przypadku niewykonania lub 

nienależytego wykonania przedmiotu umowy. Dotyczy to w szczególności następujących 

przypadków: 

a) nie wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku wskazanego w § 4 ust. 1 umowy; 

b) nie wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku wskazanego w § 3 ust. 2 umowy; 

c) nie wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku wskazanego w § 3 ust. 3 umowy; 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy w całości 

lub w części niewykonanej, przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, w wysokości 10% 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1. 

                                                 
*
Jeżeli Wykonawca oświadczy w ofercie, że zrealizuje zamówienie samodzielnie § 11  otrzyma brzmienie 

„Wykonawca zrealizuje dostawę  przewidzianą niniejszą umową własnymi środkami i we własnym zakresie.” 
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3. W razie wykonania przez Zamawiającego prawa odstąpienia od umowy w całości, umowa 

uważana jest za nie zawartą, z zastrzeżeniem, że postanowienia dotyczące zapłaty kary 

umownej, o której mowa w ust. 2 pozostają wiążące. 

4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych wynikających z niniejszego 

paragrafu, z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 

6. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od 

umowy, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, staje się wymagalne w dniu 

pisemnego oświadczenia o odstąpieniu. 

7. Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego 

wysokość kar umownych, o których mowa niniejszym paragrafie. 

8. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu 

żadne odszkodowanie. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 7 dni, licząc od 

daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 
 

§ 14 

Możliwość dokonania zmiany umowy oraz warunki takiej zmiany 

1. Zgodnie z przepisem art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza się 

możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy, w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie o którym mowa w ust. 2,  

z wyłączeniem takich zmian, których dokonanie spowodowałoby rozszerzenie przedmiotu 

umowy poza zakres przedmiotowy oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy. 

2. Dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy, w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w tym między innymi w 

zakresie przedmiotu umowy, terminu realizacji umowy oraz wysokości należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia, wyłącznie w przypadku zaistnienia którejkolwiek  

z poniższych przyczyn: 

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu zamówienia; 

2) zmiana terminu  Umowy – w przypadku niedotrzymania pierwotnego terminu 

realizacji  Umowy wynika z napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego 

okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich, np. wystąpienia 

zjawisk związanych z działaniem siły wyższej (klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, 

działania militarne itp.); 

W przypadku wystąpienia powyższych  okoliczności, w zakresie mającym wpływ na 

przebieg realizacji zamówienia, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu 

przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania przedmiotu umowy w 

sposób należyty. 

3) zmiana terminu płatności - w przypadku ograniczenia finansowego po stronie 

Zamawiającego, z przyczyn od niego niezależnych 
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3. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych powyżej okoliczności nie stanowi 

bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może 

stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania. 

4. Zmiana zapisów umowy jest możliwa tylko za zgodą Zamawiającego, oraz musi być 

wyrażona w formie pisemnego aneksu do umowy (pod rygorem nieważności). 

Zamawiający wymaga złożenia pisemnego uzasadnienia takiej zmiany. 

6. Przepisy zawarte w powyższych ustępach nie wykluczają dokonania nieistotnych zmian 

postanowień umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

7. Dopuszczalne będą zatem zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich 

wprowadzeniu do umowy na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie, czy też na wynik 

postępowania o udzielenie tego zamówienia. 

 

§ 14 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  

1) administratorem danych osobowych Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu 

jest Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN ul. Pawińskiego 5B, 02-106 

Warszawa; 

2) dane osobowe Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu przetwarzane będą na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego nr ewidencyjny: ZP/PN/38/2020, prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego; 

3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu będą 

osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania  

w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej 

„ustawa Pzp”;   

4) dane osobowe Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu będą przechowywane, 

zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 

lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

5) obowiązek podania przez Wykonawcę biorącego udział w postępowaniu danych 

osobowych bezpośrednio jego dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym  

w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają  

z ustawy Pzp;   

6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu 

decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 

RODO; 
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7) Wykonawca biorący udział w postępowaniu posiada: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jego 

dotyczących; 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych jego 

dotyczących ; 

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO ;   

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

Wykonawca biorący udział w postępowaniu uzna, że przetwarzanie jego danych 

osobowych narusza przepisy RODO; 

8) nie przysługuje Wykonawcy biorącemu udział w postępowaniu: 

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy 

biorącego udział w postępowaniu jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

§ 15 

Postanowienia końcowe 

1. Spory powstałe w wyniku realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem 

nieważności. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze 

dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

 

Załączniki do umowy: 

Załącznik nr 1  – Oferta Wykonawcy 

Załącznik nr 2  – Wykaz punktów handlowych zlokalizowanych w granicach administracyjnych m.st. 

Warszawy akceptujących bony towarowe oferowane przez Wykonawcę. 

Załącznik nr 3  – Wykaz punktów handlowych zlokalizowanych w granicach administracyjnych woj. 

mazowieckiego akceptujących bony towarowe oferowane przez Wykonawcę. 

 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 
 

 

 

 

 

 
 


