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Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
 
zawarta w dniu ………...............................r. w Krakowie  
 
 
pomiędzy następującymi Stronami: 
 
Krakowski Parki Technologiczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Krakowie przy ul. Podole 60, 30-394 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XI 
Gospodarczy KRS pod numerem 0000058058, o kapitale zakładowym 17.567.000,00 zł, NIP 
675-11-57-834, REGON 351381295, reprezentowana przez: 
……………………………….-…………………………….. 
……………………………….-…………………………….. 
 
zwana dalej „Zamawiającym” 
 
a 
 
…………………………………………………….. 
zwana dalej „Wykonawcą” 
 
 
Na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego i złożonej 
oferty Wykonawcy strony zawierają umowę o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup bonów w formie elektronicznych kart 

przedpłaconych dla pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. z 
siedzibą w Krakowie 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawarty jest w Zapytaniu Ofertowym 
stanowiących Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości lub 
wartości kart przedpłaconych. 

 
§2 

1. Całkowita cena przedmiotu umowy na podstawie złożonej oferty wynosi: 
brutto – …………….….. zł 
(słownie złotych brutto: ………………………………………………………………...…..). 

2. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 48 godzin po uprzednim złożeniu 
zamówienia przez Zamawiającego faksem i potwierdzonym przez Wykonawcę. 
Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego  
po telefonicznym uzgodnieniu dnia i godziny dostawy. 

3. W okresie obowiązywania umowy, ceny określone w ofercie i umowie nie ulegną 
zmianie. 

 
§ 3 

Umowa zostaje zawarta na czas określony – od dnia podpisania umowy do dnia 14 grudnia 
2019 roku. 
 

§ 4 
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1. Wykonawca wyda przedmiot umowy zgodnie z Załącznikiem nr 1 – stanowiącym 
integralną część niniejszej umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że wydany Zamawiającemu przedmiot umowy jest wolny  
od wad fizycznych i prawnych oraz spełnia wymagania określone w Zapytaniu 
Ofertowym 

3. Miejscem dostarczenia przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego  
– ul. Podole 60, 30-394 Kraków. 

4. Odbiór przedmiotu umowy dokonywany będzie przy udziale przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wady lub usterki  
(co do ilości lub jakości) towaru Wykonawca zobowiązany jest do jego niezwłocznej 
wymiany. 

5. Ujawnienie wady w terminie późniejszym (najpóźniej przy realizacji karty) również 
upoważnia Zamawiającego do złożenia reklamacji. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji Zamawiającego  
do 3 dni od daty doręczenia mu reklamacji. 

 
§ 5 

Zapłata za dostawę przedmiotu umowy nastąpi po zrealizowaniu dostawy bez wad  
i usterek na podstawie rachunku / faktury / noty, przelewem na konto Wykonawcy,  
w terminie 14 dni od daty złożenia. 

 
§ 6 

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego, stronom 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących wypadkach: 

1) Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli: 

a) Wykonawca dopuści się 3– dniowej zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, 

b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. 

2) Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez 

uzasadnionych przyczyn odbioru przedmiotu umowy. 

3) Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem 

uzasadnienia, w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach 

wymienionych w pkt. 1 i 2. 

 
§ 7 

1. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po jednej ze stron, strona  
z której przyczyny nastąpiło odstąpienie, będzie zobowiązana zapłacić drugiej stronie 
kary umowne w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 2 ust. 1 
niniejszej umowy.  

2. Jeżeli Zamawiający nie dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w ustalonym 
terminie, Wykonawca może żądać zapłaty ustawowych odsetek za zwłokę. 

3. Jeżeli Wykonawca nie przekaże przedmiotu umowy w terminie określonym  
w § 2 pkt 2 niniejszej umowy – będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu 
kar umownych w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 2 pkt 1 
niniejszej umowy, liczonej za każdy dzień zwłoki. 

4. Wykonawca wyraża zgodę by naliczone kary umowne były potrącone z należnego 
wynagrodzenia Wykonawcy. 

5. Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, Wykonawca będzie 
zobowiązany do zapłaty odszkodowania przekraczającego karę umowną  
na zasadach ogólnych. 

6. Strony ustalają, że maksymalna wysokość kar, jaka może zostać naliczona na 
podstawie niniejszej umowy, wynosi 70% wynagrodzenia brutto, o którym mowa  
w § 2 ust. 1. 
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§ 8 
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy. 
 
 
 

§ 9 
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy  

nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W przypadkach, o których mowa w pkt. 1 Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 
§ 10 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wierzyciela na osobę trzecią w zakresie 
wypełniania warunków umowy. 
 

§ 11 
Do rozpoznania sporów wynikających z niniejszej umowy jest Sąd Powszechny właściwy  
dla siedziby Zamawiającego. 

§ 12 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, 
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu 
postępowania cywilnego. 
 

§ 13 
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego dwa 
egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 
§ 14 

Wykaz załączników stanowiących integralną część umowy: 
1) zapytanie ofertowe 

 
 
 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
 


