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załącznik nr 4 do siwz 
 

 
WZÓR UMOWY   

 
 

zawarta w Szczecinie w dniu ..... …............. 2012 roku pomiędzy Gminą Miasto Szczecin,              
zastępowaną przez Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej   
z siedzibą w Szczecinie 71-246 (w skrócie DPS DKiPZS) przy ul. Romera 21-29 
/Nr Identyfikacyjny/ NIP 852 – 21 – 17 – 662  
reprezentowaną przez: 
 
Ryszarda Budzisza  -  Dyrektora DPS DKiPZS 
zwanym dalej Zamawiającym  
 

a 
 

....................................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................  
 
Regon .........................      NIP .................................. 
 
Zwanym dalej Wykonawcą. 
 
Niniejsza umowa zostaje zawarta przez Zamawiającego, w wyniku udzielenia zamówienia 
publicznego po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego,  
w oparciu o przepis art. 39  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień  
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zmianami).  
                                                
 

§ 1 
 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa bonów towarowych, w formie papierowej, 

podlegających wymianie na towary i usługi w  …………  placówkach wskazanych przez 
wykonawcę na terenie Miasta Szczecin, wymienionych w załączniku do umowy. 

2. Sprzedaż bonów towarowych nastąpi w ilości   5000 szt.  o nominale 20,00 zł. 
3. Łączna wartość nominalna bonów wynosi …………. zł (słownie: ……………………..). 
4. Termin ważności bonów -  do dnia  ...................... r. 
5. Termin wykonania zamówienia (dostarczenia bonów) nie może być dłuższy niż 7 dni 

kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy. 
6. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć bony do siedziby Zamawiającego pokój nr 126 

sekretariat ul. Romera 21-29 Szczecin 71-246 .  
7. Przekazanie bonów zostanie potwierdzone przez strony na piśmie, w formie dowodu 

wydania, w którym strony potwierdzą ilość i nominały dostarczonych bonów.  
8. W przypadku stwierdzenia braku wymaganej liczby bonów, uszkodzenia lub wad 

dostarczonych bonów towarowych, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 
wymaganej liczby, ich wymiany na wolne od uszkodzeń lub wad w terminie 5 dni od dnia 
przekazania bonów zamawiającemu.  
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9. Zamawiający zapłaci kwotę ............................ zł (słownie: ……………………………….. 
...........................................................................................................................), obejmującą 
dostawę do siedziby Zamawiającego i cenę sprzedaży bonów towarowych. 

10. W przypadku zwłoki w dostarczeniu bonów przekraczającej 5 dni lub niedostarczenia 
bonów wolnych od uszkodzeń lub wad, Zamawiający oprócz żądania zwrotu 
równowartości uszkodzonych lub wadliwych bonów, ma prawo żądać kary umownej  
w wysokości 10,00 zł od każdego stwierdzonego przypadku. 

11. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn 
niezależnych od Zamawiającego albo za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego  
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia 
umownego, określonego w ust 9. 

 
§2 
 

1. Zamawiający dokona zapłaty za przedmiot umowy na podstawie faktury Vat lub noty 
księgowo-obciążeniowej w terminie 7 dni od dnia ich dostarczenia do Zamawiającego 
przelewem, na  konto ............................................................................................................ 

2. Podstawą do wystawienia faktury Vat lub noty księgowo-obciążeniowej będzie podpisany 
przez  strony dokument o którym mowa w § 1 ust. 7. 

3. Rozliczenie stron nastąpi jednorazowo w formie bezgotówkowej z konta Zamawiającego 
na konto Wykonawcy. 

4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
 

§ 3 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się, że rzeczy zbywane w zamian za bony będą zbywane po 
identycznych cenach, jak te same rzeczy sprzedawane ogółowi klientów Wykonawcy lub 
po cenach lub na warunkach korzystniejszych niż dla ogółu. 

2. Wykonawca zrealizuje bony bez wydania reszty. 
3. Wyklucza się zamianę bonów na gotówkę. 
 

§ 4 
 

Strony ustaliły, że Wykonawca jest uprawniony do przeniesienia wierzytelności 
wynikających z niniejszej umowy jedynie za zgodą Zamawiającego, wyrażoną na piśmie pod 
rygorem nieważności. 
 

 § 5 
 
Strony oświadczają , że w związku z zawarciem i wykonaniem umowy nie naruszają i nie 
będą  naruszały postanowień  ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji. (t. j. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503, ze zmianami). 

 
§ 6 

 
1. Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. 
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§ 7 
 

Kwestie sporne wynikłe na tle realizacji postanowień niniejszej umowy rozstrzygać będzie 
właściwy sąd w Szczecinie. 
 

§ 9 
 
W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 
§ 10 

 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  
ze stron. 
 
 
 
 
 
_____________________                                   ______________________ 
       ZAMAWIAJĄCY                                                                 WYKONAWCA  
 
 
 
  
 
_____________ 
Radca Prawny 
 
 
 
 
______________ 
Kontrasygnata 
 
 


