
PROJEKT UMOWY  
 
 

UMOWA Nr   …/2017 
 

       ZAWARTA W DNIU  …………. 2017 roku 
                                           
Pomiędzy: 
Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni, z siedzibą w Gdyni,   ul. Chrzanowskiego 10, 
(kod pocztowy 81-338), zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiaj ącym” , 
reprezentowanym przez:  
 
1.  ………………………………………………. 
przy Kontrasygnacie Głównego Księgowego ... 
 
a: 
 
……………………………………………………… z siedzibą  
  
w …………………………………………………… 
 zarejestrowanym w (Sąd-Nr KRS/Urząd – wpis do ewidencji działalności gospodarczej) 
1)  w przypadku spółek prawa handlowego - art. 206, 230 i 374  kodeksu spółek  handlowych 
2) w przypadku s.c. - imiona i nazwiska wspólników, nazwy i adresy prowadzenia  

działalności gospodarczej, NIP, REGON 
3) w przypadku osób fizycznych - imię i nazwisko, nazwa i adres prowadzenia działalności 
gospodarczej, NIP, REGON 
 
zwanym w dalszej treści umowy  „Wykonawcą” , reprezentowanym przez: 
 

1. ………………………………………… 
2. ………………………………………… 
 

którego ofertę wybrano w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne  
w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie: 

 
Dostawa kart podarunkowych  

 
o następującej treści: 

 
§ 1 
 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy kart podarunkowych w 
ilości  148 szt. o wartości 160 zł każda oraz w ilości 62 szt. o wartości 130 zł każda 
oraz w ilości 41 szt. o wartości 100 zł każda,  łączna wartość kart wynosi 35 840,00 zł 
(słownie: trzydzieści pięć tysięcy osiemset czterdzieści złotych 00/100.), uprawniających 
do zakupu artykułów dziecięcych w szczególności: odzież, obuwie, zabawki, gry, 
słodycze i książki w systemie bezgotówkowym. 

2. Pod pojęciem karty podarunkowej rozumie się nośnik danych w postaci karty  wykonanej 
z plastiku  umieszczonym na niej (lub wewnątrz niej) układem scalonymi (chip) lub 
paskiem magnetycznym, które pozwalają na ochronę procesu logowania użytkownika, 
kontrolę dostępu i zawartych na niej danych. Karta powinna być odczytywana za pomocą 
urządzeń automatycznych w punktach handlowych określonych zgodnie z umową oraz 
ofertą wykonawcy. Karta musi umożliwiać  pobranie towarów lub usługi o wartości 
łącznej odpowiadającej nominałowi karty. 



3. Miejscem dostawy kart podarunkowych jest Urząd Morski w Gdyni ul. Chrzanowskiego 
10, 81-338 Gdynia. 

4. Karty podarunkowe można realizować w …… miejscowościach z wymienionych 
w załączniku nr. 2 do umowy,  

5. Termin ważności kart podarunkowych: do dnia …………………r.  
6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu karty podarunkowe 

w terminie….. dni od dnia podpisania umowy, zgodnie ze złożoną ofertą z dnia ……….., 
stanowiącą załącznik nr 1 do umowy. 

7. Kart dostarczone przez Wykonawcę umożliwiają otrzymanie  rabatu w ………… 
placówkach. Rabat nie może być krótszy niż od dnia aktywacji karty do dnia 30 czerwca 
2018 r. Pod pojęciem rabat rozumie się obniżkę (np. upust) oznaczoną procentowo 
minimum 5% w stosunku do regularnej ceny określonego towaru, przysługującą 
wyłącznie w sytuacji realizowania transakcji kartami.  
Nie stanowią rabatu wszelkie obniżki procentowe towaru przysługujące   
w sytuacji niezależnej od wybranej formy płatności tj. np. obniżki sezonowe, promocje 
towarów dostępne dla wszystkich klientów bez ograniczeń, itp. Wykonawca na wezwanie 
Zamawiającego udostępni wykaz placówek udzielających rabatów i/lub promocji przy 
dokonywaniu transakcji kartami. 
 

 
§ 2 

 
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za przedmiot umowy, określony w §1 umowy 
łączną kwotę brutto ………….zł (słownie:………………………………..zł) w tym 
podatek VAT w stawce 23%  (od kosztów wytworzenia kart podarunkowych). 

 
§ 3 

                                                                           
1. O dostawie Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na jeden dzień przed wskazanym 

terminem dostawy, o którym mowa w § 1 ust. 6 umowy.  
2. Za realizację przedmiotu umowy odpowiedzialne są następujące osoby: 

a) ze strony Zamawiającego: ……………………………………… 
b) ze strony Wykonawcy: ………………………………………… 

3. Odbioru ilościowego kart dokonają przedstawiciele stron w siedzibie Zamawiającego. 
Dowodem zrealizowania dostawy będzie pisemne potwierdzenie przyjęcia przedmiotu 
umowy z zastrzeżeniem ust. 4, przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, 
o którym mowa w ust. 2, dokonującego odbioru dostawy po sprawdzeniu ilości kart. 

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości bądź braków w 
dostawie Wykonawca ma obowiązek wymienić produkty wadliwe na wolne od wad lub 
uzupełnić dostawę w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia. Potwierdzenie przyjęcia 
przedmiotu umowy nastąpi po wykonaniu tego obowiązku przez Wykonawcę. 

5. Datą wykonania przedmiotu umowy jest data odbioru kart bez wad i uwag o których 
mowa w ust. 4 powyżej. 

6. Faktura będzie płatna przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy przelewem, w terminie 
do 30 dni od daty otrzymania faktury – z rachunku bankowego Zamawiającego na 
wskazany na fakturze rachunek bankowy. Terminem zapłaty jest dzień obciążenia 
rachunku Zamawiającego. 

7. Strony oświadczają że są płatnikami podatku VAT i posiadamy następujące numery 
identyfikacji podatkowej:  
a) Zamawiający: PL 5860014932 

       b)   Wykonawca:  ......................... 
8.    Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią  
        wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy 

 



§ 4 
 

1. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w dostawie kart podarunkowych w całości lub 
w części, i gdy to opóźnienie wynosi co najmniej 7 dni, Zamawiający może odstąpić od 
umowy, zachowując roszczenie o zapłatę kar umownych należnych mu za okres od 
powstania opóźnienia do odstąpienia od umowy. 

2.  Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania z zastrzeżeniem 
postanowień ust. 5 niniejszego paragrafu są kary umowne. 

3.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a)   za opóźnienie, w wykonaniu dostawy w terminie o którym mowa w § 1 ust. 6, lub w 

uzupełnieniu lub wymianie towaru w terminie o którym mowa § 6 ust. 2 umowy w 
wysokości 2,0 % wartości zamówienia brutto za każdy dzień opóźnienia; 

b)  za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy, w tym w sytuacji o której mowa w ust. 1 w wysokości 10 % od 
wartości kwoty brutto umowy; 

c)  za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy     
w wysokości 10 % od wartości kwoty brutto umowy; 

4.  Kary o których mowa w ust. 3 umowy Wykonawca zapłaci na wskazany przez 
Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 7 dni kalendarzowych, licząc 
od dnia dostarczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych - do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn       
zależnych od Zamawiającego, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, 
chyba że zachodzą okoliczności, o których mowa w ust. 1 paragrafu bądź w art. 145 
ustawy  Prawo zamówień publicznych.  

7.  Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 
 
 

§ 5 
 
1. Dostarczone przez Wykonawcę karty podarunkowe uprawniają do zakupu  artykułów 

dziecięcych (w szczególności: odzież, obuwie, zabawki, książki, słodycze) przeznaczone 
do sprzedaży w placówkach handlowych, o których mowa § 1 ust. 4 umowy. 

2. Uprawnionym do wymiany karty podarunkowej na towar lub produkt jest każdy 
posiadacz karty podarunkowej. 

3. Wymiana karty podarunkowej następuję według jego wartości nominalnej stosownie do 
wartości wymienianego (kupowanego) towaru, przez którą rozumieć należy  cenę towaru 
wraz z należnym podatkiem VAT. 

4. Wykonawca odpowiada za realizację wymiany karty podarunkowej na towar lub produkt. 
5. Punkty handlowe, w których realizowane będą karty podarunkowe, winny być 

w odpowiedni sposób oznakowane w sposób umożliwiający ich identyfikację przez 
pracowników realizujących przedmiotowe karty. 

6. Karty podarunkowe muszą: 
a) zostać oznaczone w sposób umożliwiający identyfikację nominału karty (np. nadruk na 

karcie lub jej opakowaniu), 
b) posiadać odpowiednie zabezpieczenia przed ich fałszowaniem, 
c) posiadać określoną datę ważności. 

7. Odpowiedzialność za odpowiednie zabezpieczenie kart podarunkowych przed ich 
fałszowaniem ponosi wyłącznie Wykonawca. Zamawiający nie ponosi 
odpowiedzialności za realizację fałszywych kart podarunkowych. 

8. Warunki realizacji: 
a) Zamawiający nie dopuszcza żadnej opłaty transakcyjnej za każdą dokonaną zapłatę 

przy użyciu karty, obniżającej indywidualny limit karty; 



b) aktywacja kart podarunkowych jest bezpłatna i nastąpi w dniu odbioru kart, 
c) Wykonawca zapewnia możliwość wykonania dowolnej liczby transakcji do wysokości 

dostępnych środków na karcie; 
d) karty nie podlegają wymianie na gotówkę; 
e) użytkownikowi karty nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce 

w przypadku, gdy wartość towaru jest niższa niż nominał karty; 
f) użytkownik jest zobowiązany do zapłacenia różnicy gotówką lub do zużycia kolejnej 

karty (wedle swojego wyboru), gdy wartość towaru jest wyższa niż nominał karty; 
g) użytkownik karty musi mieć możliwość bezpłatnego sprawdzenia salda karty; 
h) punkty handlowe mają prawo odmówić przyjęcia kart uszkodzonych (połamanych, 

sklejonych, zabrudzonych w stopniu uniemożliwiającym ich identyfikację); 
i) karty posiadają termin ważności po upływie którego nie można nimi dokonywać 

płatności; 
j) karta może być użyta wyłącznie jako forma zapłaty za zakup towarów we wskazanych 

przez Wykonawcę punktach handlowych. 
 

§ 6 
 

1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone karty podarunkowe od dnia ich wydania do  
dnia terminu ważności karty.  

2. W razie stwierdzenia wad w dostarczonych kartach podarunkowych Wykonawca 
zobowiązuje się do bezpłatnego uzupełnienia lub wymiany na towar wolny od wad, 
w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia w formie pisemnej (mail lub faks). 

3. Roszczeń z tytułu gwarancji Zamawiający może dochodzić także po upływie terminu 
określonego w ust. 1 powyżej jeżeli zgłosi istnienie wady w tym terminie. W takim 
przypadku termin ważności karty  o którym mowa w § 1 ust. 5 przedłuża się o jeden 
miesiąc. 

 
§ 7 

 
Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej, 
w postaci aneksu, pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem zapisów art. 144 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

 
§ 8 

 
1. Ewentualne spory, które mogą wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, Strony                  

rozstrzygać będą polubownie, a dopiero po wyczerpaniu takiej możliwości na drodze 
sądowej – właściwym jest sąd siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowania mają przepisy ustawy  
Prawo zamówień publicznych oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 

3. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy 
i dwóch dla Zamawiającego. 

4. Integralną częścią umowy są:  
• Formularz oferty Wykonawcy, stanowiący załącznik nr 1;  
• wykaz miejscowości w których można realizować karty, stanowiący załącznik 

nr 2  
 

ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA 


