
Załącznik nr 4 
Projekt Umowy nr ……………………….. WZÓR 

zawarta w dniu .............. 2009 roku w Szczecinie pomiędzy Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ 
al. Wojska Polskiego 80/82, 70-482 Szczecin, reprezentowanym przez: 
Dyrektora - …………………………….., 
Gł. Księgowego - ……………………….. 
zwanym w dalszej części Zamawiającym, a: 
...................................................................... 
z siedzibą w: 
....................................................................... 
zwanym w dalszej części Wykonawcą, reprezentowanym przez: 
...................................................................... 
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę bonów towarowych w postaci elektronicznych kart płatniczych dla pracow-
ników RCKiK w ilości 224 szt. na łączną wartość nominalną: 164 800,00 zł.  słownie: sto sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset 
złotych ” zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz wyboru przez Zamawiającego oferty Wy-
konawcy. Integralną częścią niniejszej umowy są: oferta Wykonawcy z dnia ………. oraz Specyfikacja Istotnych Warunków 
Zamówienia (SIWZ) do wymienionego wyżej postępowania. 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa bonów towarowych, w postaci elektronicznych kart płatniczych, 224 szt. o łącznej warto-
ści nominalnej 164 800,00 zł.  Szczegółowy wykaz wartości poszczególnych kart znajduje się w załączniku nr 1, stanowiącym 
integralną część umowy. 
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wydany Zamawiającemu jest wolny od wad fizycznych i prawnych oraz objęty 
gwarancją realizacji do dnia .................... we wszystkich punktach handlowych i usługowych na terenie całego kraju, posiadają-
cych czytniki kart i akceptujących karty ............................. 
3. Sposób i warunki dokonywania transakcji przy użyciu kart, stanowiących przedmiot umowy, określa regulamin/instrukcja, 
którego treść stanowi integralną część umowy jako załącznik nr 2 i który zostanie załączony przez Wykonawcę do wszystkich 
wydanych kart płatniczych. 

§ 2 
Wydanie przedmiotu umowy 

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie do ...... dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy tj. do dnia ...... 
2009 r. 
2. Realizacja przedmiotu umowy obejmuje : 
a) dostarczenie kart płatniczych do ……………………………………………………..... 
b) aktywację kart tj. umożliwienie dokonywania transakcji wydanymi kartami. 
3. Dostarczone karty powinny być oddzielnie zapakowane, oznakowane na kopertach zewnętrznych numerami identyfikacyj-
nymi (nadanymi przez Wykonawcę). Do każdej karty powinien być dołączony regulamin korzystania z karty płatniczej. 
4. Aktywacja kart nastąpi w ciągu 24 godzin od potwierdzenia (drogą faksową) przez Zamawiającego otrzymania kompletu 
zamawianych kart o wartościach zgodnych z załącznikiem nr 1 do umowy, na podstawie wykazu jak w ust. 2 lit. a) powyżej. 
5. Ze strony zamawiającego osobą upoważnioną do odbioru kart i potwierdzenia ich zgodności ilościowej i wartościowej (na 
podstawie oznakowań jak w ust. 2 lit. a) powyżej jest : ..................................................................................... 
7. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację umowy jest : ........................................................ 

§ 3 
Warunki płatno ści 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę w wysokości .....................zł ( słownie 
.............................................................................. zł), w tym : 
a) wartość nominalna wydanych kart ....................................... 
b) koszt wydania kart i ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego .............................. 
2. Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę lub inny dokument na podstawie protokołu zdawczoodbiorczego dotyczącego 
dostarczonych kart i oświadczenia o ich aktywacji. 
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem w terminie 7 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury lub innego 
dokumentu, wystawionych na Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa S.P.Z.O.Z. NIP 852-22-88-004 na konto 
Wykonawcy wskazane na fakturze lub na innym dokumencie. 
4. Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia. 

§ 4 
Warunki gwarancji 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe zrealizowanie zamówienia. 



2. W przypadku reklamacji dotyczących dostarczenia kart uszkodzonych, wykonawca zobowiązuje się do ich wymiany w ciągu 
7 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji. 
3. W przypadku niezgodności stanu środków na poszczególnych kartach, stwierdzonych przez zamawiającego lub użytkowni-
ków kart, wykonawca zobowiązuje się do złożenia pisemnego wyjaśnienia w ciągu 3 dni od chwili zgłoszenia reklamacji. Brak 
wyjaśnienia w powyższym terminie będzie traktowane jak przyjęcie reklamacji. 
4. W przypadku uzasadnionych reklamacji jak w ust. 3 powyżej, wykonawca jest zobowiązany do uzupełnienia środków na 
karcie lub jej wymiany w ciągu 3 dni roboczych od dnia uznania reklamacji. 
5. Po bezskutecznym upływie terminu określonego w ust. 2 lub 4, na wymianę karty lub uzupełnienie środków, wykonawca 
będzie zobowiązany zwrócić zamawiającemu nominalną wartość kart uszkodzonych lub różnicę pomiędzy zamawianą warto-
ścią karty a stwierdzoną. 
5. Odpowiedzialność wykonawcy wygasa wraz z upływem terminu ważności kart. 
6. Wykonawca gwarantuje, że okaziciele kart płatniczych, stanowiących przedmiot umowy, będą mogli je zrealizować (doko-
nywać transakcji płatniczych) w okresie ich ważności, we wszystkich placówkach handlowych i usługowych, na terenie całego 
kraju, posiadających czytniki i akceptujących karty ....................................., na warunkach określonych w regulaminie/instrukcji 
użytkowania kart, bez ponoszenia kosztów dokonywanych transakcji. 

§ 5 
Kary umowne 

1. W razie nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę w postaci zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy ponad ter-
min określony w § 2 ust. 1, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3 % wartości przedmiotu umowy określo-
nego w § 3 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jeżeli zwłoka trwała nie dłużej niż 2 dni i 1 % wartości przedmiotu 
umowy za każdy następny dzień. 
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 
3. Niezależnie od kar umownych określonych w ust. 1 Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania do wysokości po-
niesionych strat z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

§ 6 
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nie uregulowanych umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych 
2. Spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy, Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie na drodze negocja-
cji. W przypadku braku porozumienia, spór rozstrzygnie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy zostanie zrealizowany przy udziale Banku ................................................ 
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla zamawiającego, 1 egzemplarz dla wyko-
nawcy 

§ 7 
Zmiany niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej w postaci aneksu do umowy i będą dopusz-
czalne w granicach unormowania zawartego w art. 144 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

§ 8 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy - 
Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

§ 9 
Ewentualne spory mogące wynikać w związku z wykonaniem przedmiotu umowy będą poddawane rozstrzygnięciu sądom 
właściwym miejscowo dla siedziby ………….. 
 
Załączniki do umowy 
Załącznik nr 1 - wykaz poszczególnych kart 
Załącznik nr 2 - regulamin dotyczący warunków realizacji kart 
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