
Załącznik nr 5 do SIWZ 

VII.G.211/08/10 

- WZÓR – 

UMOWA Nr ............. 

 

W dniu ……………………. roku  w   Zielonej Górze pomiędzy:  

 

Prokuraturą Okręgową w Zielonej Górze ul. Partyzantów 42 zwaną dalej 

„Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

 -  Alfreda Staszaka   - Prokuratora Okręgowego 

  

a firmą:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….................................................................................…… 

z siedzibą w ……………………........………………… wpisaną w dniu ………….............…. do rejestru  

w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: ……………….............................………………  

zwaną dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez: 

…………………………….            -          ………………………………………. 

NIP ……………………........................…. Urząd Skarbowy :……………......………………………………..  

 

została zawarta umowa następującej treści: 

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie 

ustawy Prawo zamówień publicznych oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego 

oferty w przetargu nieograniczonym, nr sprawy VII.G. 211/08/10. 

 

 

§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaŜy i dostawy a Zamawiający do odebrania  

i zapłaty za bony towarowe uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi  

o równowartości odpowiadającej ich wartości nominalnej w ilości wskazanej w ust.2. 

2. Przedmiotem umowy jest dostawa bonów towarowych w następujących ilościach: 

a)........ sztuk o jednostkowej wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych)  

o numerach ............................................................................................., 

b) ......sztuk o jednostkowej wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) 

o numerach ................................................................................., 

c)......  sztuk o jednostkowej wartości nominalnej 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych) 

o numerach ................................................................................., 



d) ........ sztuk o jednostkowej wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) o 

numerach ..................................................................................., 

3. Wszystkie ceny, zgodnie z Formularzem ofertowym, stanowiącym integralną część 

niniejszej umowy, obejmują wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu 

zamówienia wraz z wyrobami gotowymi.  

4. Termin dostarczenia bonów określa się na okres 4 dni kalendarzowych od daty 

podpisania umowy. 

5. Przedmiot umowy zostanie dostarczony na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby 

Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze ul. Partyzantów 42, 65-950 Zielona Góra. 

 

 

§ 2 

1. Bony towarowe nie mogą być przedmiotem obrotu gospodarczego, a uprawnionymi 

do uzyskania świadczenia są jedynie osoby fizyczne. 

2. Bony towarowe zachowują waŜność do..................................... . 

3. W przypadku gdy wartość zakupionych towarów będzie niŜsza od wartości nominalnej 

bonu, pozostała część (reszta) nie będzie zwracana okazicielowi bonu towarowego. W 

przypadku gdy wartość towarów będzie wyŜsza od wartości bonu towarowego jego 

okaziciel będzie zobowiązany dopłacić róŜnice. 

4. W przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia bonu towarowego, duplikaty nie 

będą wydawane. 

5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za bony, które zostały utracone lub 

uszkodzone po ich wydaniu Zamawiającemu, lub które utraciły waŜność z powodu 

niewykorzystania ich przez uŜytkowników. 

6. Bony towarowe uprawniają do dokonania zakupów bezgotówkowych w 

...................... punktach handlowych na terenie woj. lubuskiego. 

7. O postanowieniach ust. 1-6 niniejszego paragrafu, Zamawiający jest zobowiązany 

poinformować osoby, którym bony będą przekazane. 

 

 

§ 3 

1. Łączna wartość przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 wynosi brutto 

101.400,00 zł  (słownie: sto jeden tysięcy czterysta złotych). 

2.  Przyjęcie bonów towarowych przez Zamawiającego nastąpi po uprzednim 

sprawdzeniu ilości i nominałów. Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia bonów 

towarowych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub wadliwości dostarczonych 

bonów.  



3. Wydawanie bonów towarowych upowaŜnionemu pracownikowi Zamawiającego 

nastąpi w siedzibie Zamawiającego. UpowaŜnioną przez Zamawiającego osobą do 

odbioru bonów od Wykonawcy jest …………………………………… 

4. Stwierdzone w dostawie braki lub wadliwości Wykonawca zobowiązuje się uzupełnić 

lub usunąć w ciągu 3 dni roboczych od ich zgłoszenia przez Zamawiającego. 

5. Zapłata za wykonaną dostawę następować będzie przelewem na rachunek bankowy 

wskazany na fakturze Wykonawcy w terminie 21 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

6. Zamawiający upowaŜnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu 

Zamawiającego.   

7. Ryzyko przypadkowej utraty, zniszczenia lub uszkodzenia bonów towarowych 

przechodzi na Zamawiającego z chwilą ich wydania. 

8. Przekazane bony towarowe nie podlegają zwrotowi. 

 

 

 

§ 4 

1. W przypadku niewykonania umowy w terminie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 0,5 % wartości umowy za kaŜdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

2. Za zwłokę w zapłaceniu faktury Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe po otrzymaniu 

od Wykonawcy noty obciąŜeniowej. 

3. W przypadku niewykonania umowy w ciągu 7 dni od terminu dostawy ustalonego  

w umowie Zamawiającemu przysługuje prawo do jednostronnego odstąpienia od 

umowy niezaleŜnie od uprawnienia wynikającego z ust.1 

 

§ 5 

Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu 

Ŝadne odszkodowanie. Odstąpienie od umowy moŜe nastąpić w terminie 7 dni, licząc od 

daty powzięcia wiadomości o powyŜszych okolicznościach. 

 

§ 6 

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem 

niewaŜności. 

2. Zamawiający dopuszcza moŜliwość dokonania zmian zawartej umowy jedynie  

w przypadku, gdy wynikać to będzie z okoliczności, których nie moŜna było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, 



jednak nie wykraczają poza określony przedmiot zamówienia. 

 

§ 7 

1. Za niewykonanie usługi Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną  

w wysokości 2% wartości przedmiotu zamówienia, zgodnie z § 3, ust.1. 

  

 

§ 8 

Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony 

rozstrzygać będą polubownie. W przypadku braku porozumienia spory podlegają 

rozstrzygnięciu przez właściwy Sąd w Zielonej Górze. 

 

§ 9 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U.  

z 2010r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 

 

§ 10 

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden 

egzemplarz dla Wykonawcy oraz dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

 

§ 11 

Integralną częścią niniejszej umowy są oferta Wykonawcy wraz ze Specyfikacją Istotnych 

Warunków  Zamówienia 

 

 

 WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 


