
 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY  

 

zawarta w Olsztynie, w dniu … … …. r. pomiędzy: 

Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie  

z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10 – 719 Olsztyn, 

utworzonym na mocy Ustawy z dnia 9 lipca 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie (Dz. U. Nr 69, poz. 762) 

NIP: 739 30 33 097, REGON: 510 884205,  

zwanym dalej „Zamawiającym”, którego reprezentuje: 

Kanclerz – dr inż. Aleksander Socha 

a 

firmą.................................................................... z siedzibą ……….. 

NIP: ………………………………….., REGON: ………………………………… 

zwaną dalej „Sprzedawcą”, którego reprezentuje: 

……………………….. – …………………………….  

o następującej treści: 

 

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego nr 465/2019/PN/DZP  

realizowanego na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r.  

(tj. Dz. U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) oraz następstwem dokonanego przez Zamawiającego w 

dniu .………...... wyboru oferty w przetargu nieograniczonym. 

 

§1 

Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa świątecznych kart podarunkowych dla dzieci 

pracowników Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę: 

2.1. 1242 kart podarunkowych na okaziciela, o nominale 100 zł 

2.2. 640 kart podarunkowych na okaziciela, o nominale 95 zł 

z zastrzeżeniem możliwości skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji na 

warunkach opisanych w ust. 6 i 7. 

3. Pod pojęciem karty podarunkowej, należy rozumieć dokument uprawniający jego 

posiadacza do nabycia towarów w oznaczonym terminie, w dowolnie wybranym punkcie 

handlowym wskazanym przez Sprzedawcę w wykazie placówek handlowych, 

stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 

4. Zaoferowane karty podarunkowe nie upoważniają do nabycia alkoholu oraz wyrobów 

tytoniowych oraz posiadają odpowiednie oznaczenia informujące powyższym. 

5. Okres ważności zaoferowanych kart podarunkowych wynosi: od dnia wystawienia karty  

do co najmniej dnia 31 grudnia 2020 r.  

6. Zamówienie podstawowe (minimalne), do którego realizacji Zamawiający się 

zobowiązuje, obejmuje 80% ilości kart podarunkowych wskazanych w ust. 2, tj. 

6.1. 993 kart podarunkowych o nominale 100 zł, 

6.2. 512 kart podarunkowych o nominale 95 zł. 

7. Prawo opcji obejmuje dostawę kart podarunkowych w ilości do 20% zamówienia 

ilościowego wskazanego w ust. 2 tj.: 
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7.1. 249 kart podarunkowych o nominale 100 zł, 

7.2. 128 kart podarunkowych o nominale 95 zł. 

8. Realizacja prawa opcji będzie polegać na sukcesywnym realizowaniu dostaw kart 

podarunkowych – w zależności od potrzeb Zamawiającego, według następujących 

warunków: 

8.1. Uruchomienie prawa opcji nastąpi po wyczerpaniu ilości zamówienia podstawowego. 

Zakończenie opcji nastąpi z dniem 28.02.2020 r lub z dniem zrealizowania zakresu 

rzeczowego opcji, w zależności co nastąpi wcześniej; 

8.2. Realizacja zakresu zamówienia objętego opcją nie powoduje zmiany umowy; 

8.3. Warunkiem uruchomienia zamówienia objętego opcją jest złożenie przez 

Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa 

opcji w określonym przez niego zakresie (np. wystawienie pisemnego zlecenia na 

zakres dostaw objętych opcją), przy czym Sprzedawca jest obowiązany do jego 

wykonania; 

8.4. Opcja ma charakter fakultatywny, co oznacza, iż w razie nie skorzystania przez 

Zamawiającego z prawa opcji, Sprzedawcy nie przysługuje roszczenie o wykonanie 

tego zakresu zamówienia. Brak złożenia przez Zamawiającego oświadczenia wyraźnie 

wyrażającego jego wolę w tym zakresie, powoduje, ze Sprzedawca zwolniony jest  

z wykonania zamówienia opcjonalnego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

całkowitej rezygnacji z realizacji zamówienia opcjonalnego; 

8.5. Podstawą do ustalenia wynagrodzenia Sprzedawcy za dostawy zlecone w ramach opcji 

będą ceny jednostkowe wskazane w Formularzu cenowym (Załącznik nr 2 do SIWZ) 

oraz rzeczywiste ilości dostaw zrealizowanych w ramach opcji. 

9. Integralną częścią umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta 

Sprzedawcy. 

10. Sprzedawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem należytej 

staranności. 

11. Miejsce dostawy kart podarunkowych: Dział Kadr, Sekcja Socjalna Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. Prawocheńskiego 4, 10-720 Olsztyn. 

 

§2 

Termin realizacji przedmiotu umowy 

1. Wymagany termin wykonania niniejszego zamówienia:  

1.1. 7 dni od dnia zawarcia umowy – zamówienie podstawowe (80% ilości zamówienia), 

1.2. sukcesywnie do dnia 28.02.2020 r. – zamówienie objęte opcją (20% ilości 

zamówienia), z zastrzeżeniem 7-dniowego terminu realizacji jednostkowej dostawy 

od dnia pisemnego złożenia zapotrzebowania przez przedstawiciela Zamawiającego 

na adres e-mail: …………………………. 

 

§3 

Cena i warunki płatności 

1. Cena, na podstawie której Zamawiający dokonał wyboru oferty wynosi: …………. PLN. 

(słownie: …………………………………………………………………………….……). 

2. Podana cena obejmuje wszelkie koszty realizacji przedmiotu umowy. 

3. Podstawą do ustalenia wynagrodzenia Sprzedawcy za dostawę kart podarunkowych 

objętych zamówieniem podstawowym będą ceny jednostkowe wskazane w Formularzu 

cenowym oferty oraz ilości wskazane w §1 ust. 6 niniejszej umowy. Rozliczenie między 

stronami niniejszej umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru kart podarunkowych 

objętych zamówieniem podstawowym. 
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4. Podstawą do ustalenia wynagrodzenia Sprzedawcy za dostawy zlecone w ramach opcji 

będą ceny jednostkowe wskazane w Formularzu cenowym oferty oraz rzeczywiste ilości 

zrealizowanych dostaw kart w ramach opcji. Celem rozliczenia, po skorzystaniu  

z zamówienia opcjonalnego, Sprzedawca przedkłada fakturę oraz podpisany przez strony 

umowy protokół odbioru. 

5. Zamawiający umożliwia Wykonawcy, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 

9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych (…), 

przesłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych poprzez Platformę Elektronicznego 

Fakturowania: https://efaktura.gov.pl/. 

6. Zamawiający zapłaci cenę na podstawie wystawionej faktury. 

7. Faktura wystawiona przez Sprzedawcę, wskazywać musi numer umowy, z której wynika 

płatność. Do faktury należy dołączyć kopię podpisanego przez obie strony protokołu 

odbioru przedmiotu umowy. 

8. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia poprawnie wystawionej faktury na adres 

wskazany przez przedstawiciela Zamawiającego w terminie 7 dni od podpisania 

protokołu odbioru przedmiotu umowy. 

9. Nazewnictwo zastosowane w fakturze, musi być zgodne z nazewnictwem asortymentu 

zastosowanym przez Zamawiającego w SIWZ oraz protokołem odbioru. 

10. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia poprawnie wystawionej faktury na adres 

wskazany przez przedstawiciela Zamawiającego. 

11. Zamawiający zapłaci cenę sprzedaży przelewem na konto wskazane przez Sprzedawcę,  

w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty 

uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

12. Zamawiający jest uprawniony do odmowy zapłaty ceny w przypadku wystawienia 

faktury w sposób niezgodny z ust. 7 i 9. 

 

§4 

Warunki rękojmi 

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne na 

zasadach określonych w Kodeksie cywilnym z tym, że o wadach Zamawiający 

obowiązany jest powiadomić Sprzedawcę niezwłocznie po ich wykryciu. Wystarczającą 

formą powiadomienia jest przesłanie zawiadomienia drogą elektroniczną na adres 

mailowy Sprzedawcy …………………………………..  

2. W przypadku wystąpienia braku w przedmiocie dostawy, stwierdzenia uszkodzenia 

przedmiotu dostawy, jego niewłaściwej jakości lub innej wadliwości, Sprzedawca 

zobowiązuje się do dostarczenia brakującego przedmiotu umowy lub wymiany na inny 

wolny od wad i uszkodzeń w terminie 3 dni roboczych, liczonych od daty zgłoszenia 

reklamacji przez Zamawiającego. 

3. Sprzedawca zapewnia, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych.  

 

§5 

Kary umowne 

1. Sprzedawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1.1. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Sprzedawcy w wysokości 10% ceny określonej w §3 ust. 1, 

1.2. za niedotrzymanie przez Sprzedawcę terminu dostawy przedmiotu umowy 

określonego w §2 ust. 1 w wysokości 0,3% ceny określonej w §3 ust. 1 za każdy 

dzień opóźnienia, liczony od ostatniego dnia wyznaczonego na dostarczenie 

przedmiotu umowy, 
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1.3. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi w wysokości 0,2% 

ceny określonej w §3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia 

wyznaczonego na usunięcie wady. 

2. W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym                     

w niniejszej umowie, Sprzedawca ma prawo żądać od Zamawiającego zapłaty odsetek                       

za opóźnienia w wysokości ustawowej. 

3. Kary umowne mogą zostać potrącone z kwoty określonej w §3 ust. 1.   

4. Zapłata kar umownych nie stanowi przeszkody do dochodzenia odszkodowania za 

szkody przewyższające wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. 

 

§6 

Przedstawicielstwo Stron 

 

1. Przedstawiciel Zamawiającego: …………………………, tel. ……………… 

2. Przedstawiciel Sprzedawcy: ……………………………, tel. ………………. 

3. Sposób konsultacji i zgłaszania uwag strony umowy ustalą wzajemnie w trakcie realizacji 

umowy. 

 

§7 

Warunki odstąpienia od umowy 

1. Zamawiający oprócz przyczyn wskazanych w Kodeksie Cywilnym może odstąpić od 

umowy: 

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

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

umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 

części umowy, 

b) w przypadku niewywiązania się przez Sprzedawcę z postanowień niniejszej umowy – 

terminie 60 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających 

wykonanie prawa odstąpienia.  

2. Zamawiający może wykonać prawo odstąpienia poprzez złożenie oświadczenia w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§8 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Ustawy 

Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

2. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony poddają 

rozstrzygnięciu sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego.  

3. Wykonawca zapewni w okresie obowiązywania niniejszej umowy pełną ochronę danych 

osobowych oraz zgodność ze wszelkimi obecnymi oraz przyszłymi przepisami prawa 

dotyczącymi ochrony danych osobowych. 

4. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa 

egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Sprzedawcy. 

 

    ZAMAWIAJĄCY                                                         SPRZEDAWCA 
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Sporządziła: Magdalena Zawisza 


