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UMOWA nr …../2017 
zawarta w dniu …….. w Sopocie  

pomiędzy: 
Instytutem Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot, 
wpisanym do Rejestru Instytutów Naukowych Polskiej Akademii Nauk pod numerem RIN-VII-14/98, 
posiadającym NIP 5851004839, REGON 000632467, zwanym w dalszej części niniejszej Umowy 
ZAMAWIAJĄCYM  reprezentowanym przez: 
Dyrektora –  ................................................................ 
a 
podmiotem gospodarczym ........  z siedzibą ................................................................................................................... 
zarejestrowanym  w ........................................................................................................................................................ 
posiadającym  NIP   ................................                       REGON  .............................. 
zwanym w dalszej części niniejszej Umowy WYKONAWCĄ  reprezentowanym przez: 
......................................................................................................................................................................................... 
o następującej treści: 

§ 1 
1. Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wybór najkorzystniejszej oferty wyłonionej na skutek skierowania do 

wykonawców zapytania ofertowego nr  IO/ZO/11/2017 o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej 
równowartości 30.000,00 €. 

2. Zamówienie finansowane jest ze środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 
 

§ 2 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa elektronicznych kart podarunkowych (przedpłaconych) dla 

Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie zgodnie z wymaganiami Zapytania ofertowego z dnia 
...................................................oraz zgodnie  z ofertą z dnia ..................  

2. Zamawiający przewiduje dostawę 235 szt. kart o łącznej wartości doładowania 84 426,00 zł.  
3. Zamawiający zastrzega, że podana ilość kart oraz łączna wartość doładowania są wartościami przewidywanymi 

(szacunkowymi). Rzeczywista ilość może różnić się od ilości przewidywanej, nie więcej jednak niż o 4 karty i 
10% łącznej wartości doładowania. 

4. Zamawiający przekaże Wykonawcy informację o ostatecznej ilości kart wraz z wartością ich doładowań nie 
później niż w dniu podpisania umowy. Informacja stanowi załącznik nr 2 do umowy i stanowi jej integralną 
część. 

5. Zamawiający oświadcza, że karty dostarczane w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia są 
przeznaczone będą dla pracowników i emerytowanych pracowników Instytutu Oceanologii PAN. 

6. Wykonawca oświadcza, że karty dostarczane w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia są kartami 
wystawionymi na okaziciela. 

7. Termin ważności karty – nie krócej niż do końca grudnia 2019 r.  
8. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie dostarczone karty będą miały jednakowy termin ważności. 
9. Wykonawca oświadcza, że karty podarunkowe będą zapewniać możliwość ich realizacji we wszystkich 

punktach handlowych, usługowych i gastronomicznych na terenie całego kraju, posiadających czytniki kart.  
10. Wykonawca zapewnia możliwość wykonania dowolnej liczby transakcji do wysokości dostępnych środków na 

karcie.  
11. Wykonawca oświadcza, iż nie będą pobierane żadne prowizje od zawieranych transakcji w punktach sprzedaży. 
12. Karty podarunkowe nie będą obciążone limitem dotyczącym wartości operacji dokonywanych przy ich użyciu. 
13. Karta zapewnia użytkownikowi możliwość płatności za zakupy dokonane przez Internet. 
14. Karty będą/nie będą* zabezpieczone kodem PIN (*niepotrzebne skreślić).  
15. Wykonawca oświadcza, iż nie będą pobierane żadne opłaty z tytułu użytkowania kart przez użytkowników (tzn. 

prowizje od każdej transakcji realizowanej za pomocą karty elektronicznej, opłaty roczne za użytkowanie karty, 
ubezpieczenia karty). 

16. Wykonawca oświadcza, iż użytkownicy kart będą mieli możliwość skorzystania ze wszystkich promocji 
ofertowanych przez Wykonawcę w okresie ważności karty. 

17. Karty będą posiadały możliwość ich zastrzeżenia bezpośrednio przez użytkownika*. (Niepotrzebne skreślić)  
18. Wykonawca zapewnia możliwość bezpłatnego sprawdzenia ilości dostępnych środków na karcie podarunkowej 

telefonicznie oraz za pośrednictwem Internetu, jak również sprawdzenia historii transakcji dokonanych za 
pomocą karty. 

19. Wykonawca zapewnia możliwość sprawdzenia salda w czasie rzeczywistym telefonicznie oraz przez Internet* 
(*niepotrzebne skreślić). 

20. Wykonawca zapewnia możliwość sprawdzenia salda przez Internet bez konieczności rejestracji i logowania pod 
adresem ……………………..* (*niepotrzebne skreślić) 

21. Karty będą posiadały możliwość ich ponownego doładowania* (*niepotrzebne skreślić). 
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22. Wykonawca zapewni bezpłatną, automatyczną aktywację kart podarunkowych w czasie do 24 godzin od daty 
otrzymania od Zamawiającego pisemnego potwierdzenia odbioru kart w formie elektronicznej lub faksowej. 

23. Karty podarunkowe będą posiadały możliwość ich zastrzeżenia na wypadek zagubienia lub kradzieży.  
24. Wykonawca zapewni możliwość wydania duplikatu karty zgubionej lub utraconej. Cena wydania duplikatu 

wynosi…….zł. 
25. Dostawa kart nastąpi w zbiorczym opakowaniu zawierającym karty podarunkowe zapakowane pojedynczo w 

kopertę oznaczoną numerem, wartością nominalną każdej karty oraz imieniem i nazwiskiem osoby, dla której 
karta jest przeznaczona, posegregowane alfabetycznie. Do każdej karty Wykonawca powinien załączyć 
dokumenty niezbędne do prawidłowego użytkowania karty, w tym informacje o sposobie zastrzeżenia karty i 
sposobie sprawdzenia salda, jak również informacje o promocjach i rabatach udzielanych przez poszczególnych 
partnerów handlowych użytkownikom kart. 

26. Zamawiający przekaże Wykonawcy listę osób, dla których przeznaczone są karty wraz z wartością doładowania 
każdej z kart w dniu podpisania umowy. 

27. Obsługa procesu zasilania kart płatniczych leży po stronie Wykonawcy. 
28. Wykonawca oświadcza, iż nie pobierze żadnych innych opłat, kosztów, marż i prowizji oprócz wyraźnie 

wskazanych w umowie. 
§ 3 

1. Dostawa przedmiotu umowy wymienionego w § 2 nastąpi nie później niż w terminie ...... dni od dnia podpisania 
umowy. 

2. Miejsce dostawy przedmiotu umowy: Instytut Oceanologii PAN, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot. 
 

§ 4 
1. Wartość przedmiotu umowy określonego w §2, zgodnie ze złożoną ofertą strony ustalają na kwotę 

brutto.............................. zł (słownie: …........................................................ ), wartość netto umowy 
…………………zł,  w tym wartość brutto bonów …………..zł, koszt dostawy brutto …………….. zł. 

2. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonywania niniejszej umowy wynikać będzie z wielkości 
faktycznie realizowanego zamówienia (ustalonego na podstawie Informacji o ostatecznej ilości bonów wraz z 
wartością doładowań) oraz zostanie ustalona proporcjonalnie do wartości faktycznie dostarczanych bonów. 
Koszt dostawy w ramach realizacji niniejszej umowy jest stały.  

3. Wynagrodzenie wykonawcy zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty 
dostawy (tj. opakowania, konfekcji, ubezpieczenia i transportu) kart. 

4. Strony postanawiają, że zapłata za dostarczony towar odbywać się będzie na podstawie faktury, rachunku lub 
noty księgowo-obciążeniowej doręczonych Instytutowi Oceanologii PAN w Sopocie po dokonaniu odbioru 
bonów przez Zamawiającego i stwierdzeniu, że dostawa wykonana została należycie.  

5. Należność regulowana będzie przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy 
..................................................................  w terminie 7 dni od daty dokonania odbioru przedmiotu umowy oraz 
po otrzymaniu dokumentów, o których mowa w ust. 4, stanowiących podstawę płatności. 

6. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swemu bankowi przelać na rachunek 
bankowy Wykonawcy.  

7. Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych za nieterminową zapłatę. 
 

§ 5 
1. Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. 

poz. 922 ze zm.) Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych osób, dla których karty 
podarunkowe będą przeznaczone, wyłącznie w zakresie i w celu prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy.  

2. W zakresie przekazanych danych osobowych Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów 
ustawy, o której mowa w ust. 1.  

3. Wykonawca zobowiązuje się zastosować środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, 
odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenie danych, w szczególności 
zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę 
nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy, o której mowa w ust. 1, zmianą, utratą, uszkodzeniem 
lub zniszczeniem.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych przez okres realizacji Umowy oraz bezterminowo po jej ustaniu 
(wygaśnięciu, wypowiedzeniu, odstąpieniu).  

5. Zamawiający w każdym czasie ma prawo dokonać kontroli przestrzegania przez Wykonawcę przepisów 
ustawy, o której mowa w ust. 1, w szczególności zażądać dokumentacji potwierdzającej wykonanie 
obowiązków z nich wynikających, w tym poświadczoną przez Wykonawcę kopię ewidencji osób uprawnionych 
do przetwarzania powierzonych w wykonaniu niniejszej umowy danych osobowych.  

6. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do natychmiastowego powiadomienia o stwierdzeniu prób lub faktu 
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naruszenia poufności danych osobowych przetwarzanych w wyniku realizacji umowy. 
 

§ 6 
1. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady fizyczne i prawne dostarczonych kart, a także za braki 

ilościowe.  
2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, w szczególności w razie dostarczenia Zamawiającemu 

przedmiotu zamówienia wadliwego, uszkodzonego lub niezgodnego z zamówieniem, Zamawiający może 
odmówić dokonania jego odbioru. Zamawiający w takiej sytuacji przekaże Wykonawcy informację zawierającą 
uwagi Zamawiającego co do stwierdzonych nieprawidłowości oraz wezwie Wykonawcę do usunięcia 
stwierdzonych wad w określonym terminie.  

3. W przypadku stwierdzenia ww. nieprawidłowości dostarczonego przedmiotu umowy po jego odbiorze, 
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o stwierdzonych nieprawidłowościach w ciągu 3 dni roboczych od dnia 
ich ujawnienia z żądaniem ich usunięcia, a na dowód dostawy dołączy protokół odbioru.  

4. Wskazane przez Zamawiającego nieprawidłowości, o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej, Wykonawca usunie 
na swój koszt, w sposób określony przez Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia zgłoszenia, 
chyba, że strony uzgodnią inny termin. 

§ 7 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:  

a) 0,2 % od wartości netto zamówienia za każdy dzień zwłoki w dostawie. 
b) 0,2 % od wartości netto zamówienia za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy lub po 

odbiorze; 
c) 10% wartości netto umowy z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od umowy z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym określonych w § 8 ust.2. 
2. Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość w/w kar na 

zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 
3. Zamawiający uprawniony jest do potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 
§ 8 

1. 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, zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim 
przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu faktycznie dostarczonego 
towaru. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od stwierdzenia niewykonania 
przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich realizacji 
zgodnie z umową i wyznaczeniu dodatkowego terminu na ich wykonanie. 

 
§ 9 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w szczególności w przypadku następujących 
okoliczności:  
a) w przypadku uniemożliwienia rozpoczęcia realizacji umowy lub zaistnienia przerwy lub opóźnienia w jej 

wykonaniu  - z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy - ostateczny termin wykonania umowy może 
ulec przesunięciu o okres wynikający z zaistniałych okoliczności – o każdej takiej sytuacji Wykonawca 
winien niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego, wraz z podaniem przyczyn konieczności zmiany 
terminu umowy. W przypadku uznania zasadności przesłanek do zmiany terminu wykonania umowy, 
Zamawiający może podpisać aneks przedłużający ostateczny termin wykonania, 

b) wystąpią zmiany w nazwach lub adresach stron, zmiany związane z przekształceniem podmiotowym stron, 
c) nastąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa związanych z przedmiotowym zamówieniem, 
d) zaistnieje siła wyższa uniemożliwiająca okresowe wykonywanie przedmiotu umowy. 

 

§ 10 
Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej 
umowy na osobę trzecią. 

§ 11 
Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą w drodze negocjacji, a w 
przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia, sprawy sporne będą rozstrzygane na drodze sądowej przez sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
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§ 12 
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą mieć zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego.  

§ 13 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zamawiającego i jeden 
egzemplarz dla Wykonawcy. 
 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                         WYKONAWCA 
 
 
 

  ………………………...                                                                         ………………………. 
 
 
 
 
 
Załącznik: 

1. Informacja o ostatecznej ilości kart wraz z wartością ich doładowań 
2. Oferta Wykonawcy  

 


