Załącznik nr 1:

U M O W A NR ZP 230.02.2022
DOSTAWY BONÓW TOWAROWYCH
dalej jako „Umowa”
zawarta w Warszawie w dniu ……………….. pomiędzy:

Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, z siedzibą w Warszawie
ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa, NIP 525-00-05-840, Regon 000001488
reprezentowaną przez:
Kanclerza mgr Macieja Gajewskiego
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
…………… , z siedzibą w ……………… ul. ……………………….., kod ……………..
NIP . …………………, Regon …………………….
reprezentowaną przez: ………………………….
zwanym/ną dalej Wykonawcą.

§1
1. Wykonawca niniejszej umowy zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu do jego siedziby
własnym staraniem i na własny koszt bony towarowe w postaci plastikowych kart o
nominale 320 złotych (słownie: trzysta dwadzieścia złotych) w liczbie 100 sztuk oraz o
nominale 100 złotych (słownie: sto złotych) w liczbie 100 sztuk, zgodnie z ofertą Wykonawcy
złożoną w trybie zapytania ofertowego stanowiącą załącznik nr 1. Treść zapytania
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ofertowego oraz wykaz placówek realizujących bony stanowią kolejno załącznik nr 2 i 3 do
Umowy.
2. Wykonawca sprzedaje a Zamawiający nabywa bony, o których mowa w ust. 1, za
wynagrodzeniem określonym w § 2 ust. 1 Umowy,
3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy opisany w ust. 1 spełnia wszelkie wymagania
przepisów prawa oraz, że jest wolny od jakichkolwiek wad i praw osób trzecich, oraz spełnia
wymogi określone w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy.
4. Wszystkie bony towarowe Wykonawcy muszą mieć jednakowy termin ważności. Okres
ważności każdego bonu nie może być krótszy niż 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zapytaniem
ofertowym oraz złożoną ofertą.
6. Wykonawca dostarczy na swój koszt i ryzyko bony na adres siedziby Zamawiającego w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 kwietnia 2022 roku.
7. Wykonawca sporządzi protokół odbioru przedmiotu Umowy, który przedstawi
Zamawiającemu do podpisu w dniu doręczenia przedmiotu Umowy do siedziby
Zamawiającego.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany maksymalnie o 5% zaplanowanej do odbioru
ilości bonów. Niewykorzystane bony w ilości jw. podlegają zwrotowi Wykonawcy i
rozliczeniu w ciągu nie później niż 7 dni od dnia dokonania zwrotu. Zakup dodatkowych
bonów będzie uzależniony od zaistnienia takiej konieczności.
§2
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot dostawy cenę w wysokości:
………… zł brutto (słownie: …………..) podaną w ofercie z dnia ………….... (załącznik nr 1 do
Umowy), obejmującą cenę bonów o nominale 320 zł w liczbie 100 sztuk i łącznej wartości
… zł oraz cenę bonów o nominale 100 zł w liczbie 100 sztuk i łącznej wartości … zł, z
zastrzeżeniem, o którym mowa w § 1 ust. 8.
2. Cena, o której mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie należności z tytułu realizacji umowy, w
tym koszty dostawy i należne podatki.
3. Zamawiający zapłaci cenę przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie 14 dni od daty
doręczenia Zamawiającemu noty księgowo – obciążeniowej, wystawionej na adres

2

siedziby Zamawiającego. Podstawą do wystawienia noty księgowo – obciążeniowej jest
podpisany przez Strony protokół odbioru.
4. W razie zwłoki w zapłacie, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.
5. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Termin uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego
nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.
§3
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% łącznej wartości brutto, o której mowa w
§2 ust. 1.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% łącznej wartości
brutto określonej w §2 ust. 1 za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki w jego dostawie
lub zwłoki w usunięciu wad.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% łącznej wartości brutto
określonej w §2 ust. 1 z tytułu odstąpienia Zamawiającego od umowy z powodu
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do
wysokości faktycznie poniesionej szkody, niezależnie od kar umownych.
5. Zamawiający ma prawo potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia,
po uprzednim wystawieniu noty obciążeniowej.
6. Wykonawca

wyraża

zgodę

na

potrącenie

kar

umownych

z

przysługującego

mu wynagrodzenia.

§4
1. W przypadku stwierdzenia wad uniemożliwiających wykorzystanie poszczególnych bonów
zgodnie z ich przeznaczeniem, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później
jednak niż w terminie 7 dni od poinformowania przez Zamawiającego o wystąpieniu wady,
wymienić wadliwe Bony i dostarczyć do siedziby Zamawiającego bony wolne od wad w
takiej samej ilości i o takich samych nominałach. Wykonawca dokonuje wymiany bonów
oraz dostarcza je do siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko. Termin ważności
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wadliwych bonów, o którym mowa w § 1 ust. 4 biegnie na nowo od momentu dostarczenia
Zamawiającemu bonów wolnych od wad.
2. W przypadku braku możliwości dostarczenia bonów wolnych od wad w terminie wskazanym
w ust. 1, wykonawca zwróci Zamawiającemu część wynagrodzenia otrzymaną za wadliwe
bony, w terminie 7 dni licząc od dnia wezwania do zwrotu przez Zamawiającego.
3. W razie powstania między stronami sporu związanego z wykonaniem niniejszej Umowy
Zamawiający obowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując
swoje roszczenia do Wykonawcy.
4. Wykonawca obowiązany jest ustosunkować się w ciągu 14 dni od daty otrzymania
reklamacji do roszczeń Zamawiającego.
5. Po upływie terminu określonego w ust. 4, gdy Wykonawca nie uzna roszczeń
Zamawiającego lub nie udzieli odpowiedzi na reklamację, Zamawiający może wystąpić z
roszczeniem do Sądu.
6. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywane będą przez Sąd właściwy miejscowo
dla siedziby Zamawiającego.
7. Umowa niniejsza została zawarta w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa
egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
8. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
oraz a także inne przepisy właściwe dla przedmiotu zamówienia.

Integralną część umowy stanowią:
1)

Załącznik Nr 1: Oferta Wykonawcy;

2)

Załącznik Nr 2: Zapytanie ofertowe;

3)

Załącznik Nr 3: Wykaz placówek Wykonawcy realizujących bony;

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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