
 
  

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  
Nr sprawy: ZP/03/22/DOF 

 

1 

 

  
UMOWA 

  
 
zawarta w Krakowie w dniu .................................... 2022 r., pomiędzy: 

  
 
Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Kordylewskiego 
11, 31-542 Kraków, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem  KRS: 
0000033198, posiadającą NIP 676-005-88-47, REGON 350239017 oraz kapitał zakładowy w wysokości 
87.675.000zł (wpłacony w całości), reprezentowaną przez: 
 

1.  ………………………………………………………., 
 

2. ……………………………………………………….., 
 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

 
a 
 
 
……………………………………… 
 
reprezentowaną przez: 
 
……………………………. 
 
zwany dalej „Wykonawcą”. 
    

 
Strony umowy ustalają, co następuje: 

 
Niniejsza umowa (dalej jako: „Umowa”) zostaje zawarta w wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie podstawowym o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach 
wydanych na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 
poz. 1129 z późn.zm.).  
 
 

§ 1 

1. Na podstawie oferty wybranej w wyniku zamówienia publicznego w trybie podstawowym  
bez możliwości prowadzenia negocjacji, Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający kupuje papierowe 
bony okolicznościowe (towarowe) (dalej jako: „bony”) dla pracowników Małopolskiej Agencji Rozwoju 
Regionalnego S.A. o łącznej wartości nie przekraczającej 170 000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt 
tysięcy złotych) brutto, w ramach dostaw wskazanych w ust. 3.  

2. Pod pojęciem bonów okolicznościowych (towarowych) należy rozumieć emitowane oferowane przez 
Wykonawcę znaki legitymacyjne na okaziciela podlegające wymianie na towary lub usługi  
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1913). 

3. Dostawa bonów będzie następować w dwóch etapach na podstawie zamówień wskazujących ilość 
bonów, w terminie: 

a) I etap – do dnia 05 kwietnia 2022 r., 
b) II etap – do dnia 21 listopada 2022 r.,  
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zgodnie z wykazem sporządzonym przez Zamawiającego, z tym, że Zamawiający zastrzega sobie 
prawo zmniejszenia o 5% wymienionej w Opisie przedmiotu zamówienia ilości  
lub nominałów bonów, stosownie do potrzeb Zamawiającego. Minimalna wartość zamówienia  
po jego ograniczeniu nie będzie niższa niż 161 500,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy  
pięćset złotych) brutto. 

4. Zamówienia, o których mowa w ust. 3 składane będą drogą e-mailową na adres 
……………………….. w terminie na co najmniej 1 (jeden) dzień roboczy przed terminem wykonania 
etapu. Osobami uprawnionymi do składania zamówień są jednoosobowo: ……… – pracownicy 
Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 

5. Wykonawca oświadcza, że bony stanowią jego własność i nie są obciążone prawami  
ani roszczeniami osób trzecich.  

6. Termin ważności bonów dostarczonych w I etapie upływa z dniem …………….. r. 
7. Termin ważności bonów dostarczonych w II etapie upływa z dniem …………….. r. 
8. Bony można realizować w punktach handlowych na terenie Województwa Małopolskiego według 

załączonego do oferty wykazu punktów handlowych (Załącznik nr 1 do Umowy). 
9. Dostarczone bony będą uprawniały do zakupu artykułów przynajmniej w jednym punkcie handlowym 

znajdującym się na terenie Województwa Małopolskiego, zarówno towarów spożywczych takich jak 
mięso, wędliny i artykuły przemysłowe w tym chemii gospodarczej oraz drobnego sprzętu AGD itp. 

10. Zamawiający z tytułu m.in. otrzymania, realizacji lub aktywacji bonów nie będzie ponosił żadnych 
dodatkowych kosztów ani opłat. 

§ 2 

1. Łączna cena z tytułu sprzedaży i dostarczenia zgodnie z § 3 bonów w okresie trwania umowy  
nie przekroczy kwoty 170 000,00 złotych (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych) brutto. Cena 
obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Umowy, w tym koszty dostawy, wymiany, 
uzupełnienia dostawy, a także należne podatki i inne należności publicznoprawne. 

2. Cena za wykonanie Umowy zostanie określona na podstawie oferty Wykonawcy,  
z uwzględnieniem zapisów zawartych w § 1 ust. 3 Umowy tzn. za każdą część zamówienia w ilości 
wskazanej przez Zamawiającego w zamówieniu.  

3. Zamawiający za każdy z etapów zamówienia zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie o wartości 50 % 
wynagrodzenia należnego mu za prawidłowe wykonanie Umowy. 

4. Dostawa zrealizowana zostanie w oparciu o warunki złożonej oferty (Załącznik nr 2 do Umowy) oraz 
zapisy Umowy. 

§ 3 

1. Wykonawca dostarczy bony towarowe w ramach realizacji etapu I i II do siedziby Zamawiającego  
w Krakowie przy ul. Kordylewskiego 11 w dni robocze Zamawiającego w godzinach od 8.00  
do 15.00, w sposób umożliwiający sprawdzenie prawidłowości i kompletności przedmiotu dostawy. 
W przypadku stwierdzenia braków, wadliwości lub niezgodności dostarczonych bonów  
z zamówieniem Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia lub wymiany dostarczonych bonów 
w terminie 1 (jednego) dnia od zgłoszenia niezgodności dostawy z zamówieniem. Zgłoszenie 
niezgodności przesłane zostanie na adres …………………. 

2. Prawidłowa dostawa w ramach każdego etapu zostanie potwierdzona protokołem odbioru.   
Do podpisania protokołu odbioru ze strony Zamawiającego upoważnione są jednoosobowo: ….. – 
pracownicy Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Z chwilą podpisania protokołu odbioru 
na Zamawiającego przechodzi własność dostarczonych bonów. 

§ 4 

1. Zapłata ceny nastąpi każdorazowo po prawidłowej realizacji zamówienia objętego danym etapem, 
potwierdzonej podpisanym obustronnie protokołem odbioru, w terminie 14 (czternastu) dni  
od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionego dokumentu księgowego, przelewem 
 na rachunek bankowy Wykonawcy podany w tym dokumencie księgowym. 

2. Za dzień zapłaty strony uznają dzień złożenia polecenia przelewu w banku przez Zamawiającego. 
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3. Wykonawca oświadcza, iż na dzień zawarcia Umowy widnieje w wykazie, o którym mowa  
w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 685 z późn. zm.) oraz dane tam podane są prawdziwe i aktualne. 

4. Zamawiający informuje, że w sytuacji gdy należność pieniężna wynikająca z Umowy na żądanie 
Wykonawcy ma zostać przesłana na niezweryfikowany rachunek bankowy, tj. rachunek  
nie widniejący w wykazie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Zamawiający niezwłocznie zgłosi  
ten fakt do właściwego Urzędu Skarbowego. 

§ 5 

1. W przypadku zwłoki w dostawie jakiejkolwiek części zamówionych bonów Zamawiający może żądać 
zapłaty kary umownej w wysokości 3% (słownie: trzy procent) wartości brutto bonów dostarczanych 
(w zwłoce), liczonej za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

2. W przypadku zwłoki w dostawie bonów, względem których zgłoszono niezgodność dostawy  
z zamówieniem (§ 3 ust. 1 Umowy) Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej w wysokości  
3% (słownie: trzy procent) wartości brutto bonów dostarczanych (co do których zgłoszono 
nieprawidłowość), liczonej za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.  

3. Z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 30% 
(słownie: trzydzieści procent) wartości bonów brutto w zakresie niewykonanej lub nienależycie 
wykonanej części zamówienia.  

4. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 
staje się wymagalne: 

- za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu; 
- za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni. 
5. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający ma prawo potrącić należne mu kary umowne  

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
6. Maksymalna wartość kar umownych naliczonych przez Zamawiającego nie przekroczy 50% 

(słownie: pięćdziesiąt procent) wartości brutto zamówienia, określonej w § 2 ust. 1 Umowy. 
7. Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przekraczającego wysokość naliczonej kary umownej. 
8. W przypadku opóźnienia w zapłacie ceny za bony Wykonawca może żądać odsetek zgodnie  

z obowiązującym prawem. 

§ 6 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy jeżeli: 
a) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy  
w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 (trzydziestu) dni od powzięcia wiadomości  
o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części umowy, 

b) Wykonawca realizuje świadczenie prac przewidzianych Umową w sposób niezgodny z Umową  
lub wskazaniami Zamawiającego. 

2. W przypadku zwłoki Wykonawcy w dostawie bonów powyżej 5 (pięciu) dni bądź niewykonania 
zobowiązań, o których mowa w § 3 umowy, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia  
od umowy w całości lub części obejmującej dany etap, w terminie 7 dni od upływu terminu ustalonego 
w umowie, z zachowaniem prawa do naliczenia kary umownej określonej w § 5 ust. 2. 

 

§ 7 

1. Strony oświadczają, że osoby uprawnione do ich reprezentacji oraz odpowiedzialne za kontakt  
w związku z realizacją Umowy, wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celu 
realizacji Umowy. Powyższe zgody mogą zostać w każdym momencie usunięte, cofnięte  
lub zmienione przez te osoby. Udostępnienie powyższych danych osobowych stronie drugiej 
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następuje celem ważnego i zgodnego z prawem zawarcia umowy oraz zapewnienia komunikacji 
między przedstawicielami stron odpowiedzialnymi za współpracę przy realizacji umowy. 

2. Strony zobowiązują się spełnić w stosunku do osób, o których mowa w ust. 1, obowiązek 
informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 
a także, jeżeli będzie to konieczne, zobowiążą się uzyskać od tych osób zgodę na przetwarzanie ich 
danych osobowych. Każda ze Stron oświadcza, iż osoby, o których mowa w ust. 1, oraz pracownicy 
i inne osoby fizyczne współpracujące z każdą ze Stron w związku z realizacją Umowy zostaną 
odpowiednio przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych. 

§ 8 

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w Umowie. Zmiana Umowy dopuszczalna będzie 

w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 455) oraz w razie 
zaistnienia okoliczności określonych w Umowie, tj.: 

a) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej; 
b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu umowy lub świadczenia Stron; 
c) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie 

można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie 
Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony. 

3. Nie stanowią istotnej zmiany i nie wymagają zawarcia aneksu do Umowy zmiany danych 
teleadresowych Stron i osób upoważnionych do kontaktów i czynności związanych z realizacją 
Umowy i podpisania protokołów odbioru. Do skuteczności tych zmian wymagane jest pisemne 
zawiadomienie drugiej Strony. Do chwili zawiadomienia o zmianie danych teleadresowych 
korespondencję przesłaną na dotychczasowy adres uznaje się za doręczoną. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji na temat przedmiotu 
i warunków Umowy, chyba że obowiązek udostępnienia informacji wynika z przepisów prawa, 
orzeczenia sądu lub decyzji właściwego organu. 

5. Żadne prawa i obowiązki, w tym wierzytelności pieniężne, wynikające z Umowy nie mogą być 
przenoszone ani wnoszone do innych podmiotów, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Umowa podlega prawu polskiemu. 
7. Wszelkie spory dotyczące Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy według siedziby 

Zamawiającego. 

§ 8 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 
 
 
 

……………………………………… ……..………………………… 
 Zamawiający Wykonawca 
 
 
 
 
Załączniki: 

1) wykazu punktów handlowych 
2) oferta 


