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ZAŁĄCZNIK NR 3 PROJEKT  UMOWY 

UMOWA NR   … /Gd/2018 

W dniu ………………….……….………… 2018 r. w Gdańsku pomiędzy: 

Urzędem Statystycznym w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku przy ul. Danusi 4, 80-434 Gdańsk,   
posiadającym NIP: 584-101-06-95 oraz REGON: 000331576, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym 
przez: 

- Jerzego Auksztola   -   Dyrektora Urzędu,  

a 

............................................................................................................................................................................................................ 
(nazwa, adres oraz nr KRS Wykonawcy lub nr zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) 

posiadającą (-cym) NIP .................................................................................... Regon ............................................................. 
zwaną (-ego) w treści Umowy Wykonawcą,  reprezentowaną (-nym) przez: 

-..................................................................................................................................... 

- .................................................................................................................................... 

w wyniku dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), została zawarta umowa następującej 
treści:  

§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa bonów (talonów) towarowych w formie papierowej w ilości 384 
sztuk o nominałach: 100 zł, 50 zł, 20 zł, 10 zł o łącznej wartości nominalnej 14.430,00 PLN dla Urzędu 
Statystycznego w Gdańsku.  

2. Przez bony - talony towarowe należy rozumieć emitowane i oferowane przez Wykonawcę znaki 
legitymacyjne na okaziciela podlegające wymianie na towary lub usługi w rozumieniu ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018r, poz. 419 ze zm.). 

3. Bony muszą umożliwiać nabywanie towarów i usług w wielobranżowych punktach handlowych, 
marketach, punktach usługowych, gastronomicznych oferujących co najmniej asortyment taki jak: 
spożywczy, mięsny i wędliniarski, chemia gospodarcza, kosmetyki, sprzęt AGD i RTV, odzież, usługi 
gastronomiczne. 

4. Okres ważności bonów (talonów) wynosi ……… miesięcy od dnia dostawy bonów do siedziby 
Zamawiającego.   

5. Bony towarowe muszą zapewniać możliwość ich realizacji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w tym 
obowiązkowo na terenie województwa pomorskiego. 

6. Bony przeznaczone będą dla 158 odbiorców. 

§ 2. 

1. Dostawę należy zrealizować w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy do siedziby Zamawiającego 
w Gdańsku przy ul. Danusi 4, 80-434 Gdańsk do pokoju  nr ……. zgodnie ze złożoną ofertą z dnia 
……………..…………, stanowiącą załącznik nr 1 do umowy. 

2. O terminie dostawy Wykonawca powiadomi Zamawiającego e-mailem na adres: ………..…………………………….., 
przynajmniej jeden dzień przed jej wykonaniem. 

3. Dostawa będzie realizowana w dniu roboczym, w godzinach 8.00-14.00. Przez dni robocze należy rozumieć 
dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

4. Odbioru ilościowo-jakościowego dostarczonego towaru dokona przedstawiciel Zamawiającego, którego 
reprezentować będzie Pan/-i ........................................................ 

5. Wykonawcę przy realizacji umowy będzie reprezentować Pan/-i  ..............................................................., email: 
............................................. tel. .............................. 

6. Dowodem zrealizowania dostawy będzie pisemne potwierdzenie przyjęcia przedmiotu umowy przez 
upoważnionego pracownika Zamawiającego, o którym mowa w ust. 4, dokonującego odbioru dostawy po 
sprawdzeniu ilości oraz jakości bonów według załącznika nr 2 do umowy. 

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości, uszkodzenia bądź braków w dostawie 
Wykonawca ma obowiązek wymienić produkty wadliwe na wolne od wad lub uzupełnić dostawę w ciągu 
3 dni roboczych od dnia zgłoszenia. 
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8. Datą wykonania przedmiotu umowy jest data odbioru bonów (talonów) towarowych bez wad i uwag 
o których mowa w ust. 7. 

§ 3. 
1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

łączne wynagrodzenie w kwocie brutto:  ................ złotych ............ groszy, (słownie: ............................................. 
......................................................),  zgodnie z formularzem ofertowym przedstawionym przez Wykonawcę, 
stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy.  
Cena brutto uwzględnia wartość bonów, wszystkich kosztów związanych z wystawieniem i dostarczeniem 
bonów i podatku od towarów i usług VAT. 
 

2. Na wartość brutto podaną w ust. 1 składają się: 

Przedmiot zamówienia Ilość/ 
szt. 

Cena jedn. 
brutto 

Wartość brutto Stawka 
VAT 

1 2 3 4= kol.2 x kol.3 5 

Bony o nominale 100,00 PLN 45 100,00 4500,00 .... 

Bony o nominale 50,00 PLN  113 50,00 5650,00 .... 

Bony o nominale 20,00 PLN 202 20,00 4040,00 .... 

Bony o nominale 10,00 PLN 24 10,00 240,00 .... 

Pozostałe koszty ujęte w ofercie 
(opłaty itp.) 

- -  .....% 

Łączna wartość brutto oferty   

 
3. Podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego protokół odbioru dostawy przedmiotu 

umowy, będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury. 
4. Faktura powinna zawierać sumę wynikającą z ilości oraz cen jednostkowych oraz pozostałych kosztów 

Wykonawcy. 
5. Płatności za wykonane dostawy Zamawiający dokona przelewem na wskazane konto bankowe 

Wykonawcy, w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury VAT.  
6. Za dotrzymanie terminu zapłaty uważa się złożenie przez Zamawiającego w terminie,  

o którym mowa w ust. 5, polecenia przelewu w banku Zamawiającego. 

§ 4. 

1. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w dostawie towaru w całości lub w części, i gdy to opóźnienie wynosi 
co najmniej 3 dni, Zamawiający może odstąpić od umowy, zachowując roszczenie o zapłatę kar umownych 
należnych mu za okres od powstania opóźnienia do odstąpienia od umowy. 

2. W przypadku nieterminowej realizacji dostawy Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia 
Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,2 % wartości brutto całego przedmiotu umowy za każdy 
dzień opóźnienia.  

3. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy wolnego od stwierdzonych 
nieprawidłowości, uszkodzeń bądź braków w dostawie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 0,2% 
wartości brutto całego przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia od terminu, o którym mowa w § 2 
ust. 7. 

4. Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 10 % wartości całego przedmiotu umowy, w przypadku 
odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn, za które Zamawiający nie odpowiada. 

5. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w tym w sytuacji 
o której mowa w ust. 1 w wysokości 10 % od wartości kwoty brutto umowy. 

6. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego w wysokości przewyższającej karę umowną. 

7. Strony uzgadniają, że w razie naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, Zamawiający potrąci 
z wynagrodzenia kwotę stanowiącą równowartość tych kar, i tak pomniejszone wynagrodzenie wypłaci 
Wykonawcy. 

8. W związku z uzgodnieniami zawartymi w ust. 5 Wykonawca oświadcza , że wyraża zgodę na potrącenie 
w rozumieniu art. 498 i 499 Kodeksu cywilnego, z kwoty określonej w § 3 ust. 1, kary umownej naliczonej 
na podstawie postanowień niniejszego paragrafu. 

9. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie umowy z powodu 
siły wyższej. 
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§ 5. 

1. Umowa może być rozwiązana w trybie natychmiastowym z powodu nienależytego wykonania dostawy 
bądź naruszenia warunków niniejszej umowy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany 
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 
5 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może 
żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu faktycznego wykonania części umowy. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym również  gdy: 

1) Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego, określającego termin usunięcia 
stwierdzonych naruszeń, nie wykonuje umowy zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób 
zaniedbuje lub narusza zobowiązania umowne; 

2) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie majątku Wykonawcy lub znacznej 
jego części, o czym Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego następnego dnia po tej 
czynności; 

3) Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzanej w celu 
przekształcenia lub restrukturyzacji, o czym Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego 
następnego dnia po tej czynności; 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

§ 6. 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie w formie 
aneksów do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

2. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie 
nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu 
należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność 
wprowadzania takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy. 

§ 7. 

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Wszelkie spory wynikające na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy Sąd 
dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę niniejszą sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 
dla każdej ze Stron. 

 

Załączniki do Umowy, będące jej integralną częścią: 

- Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy. 
- Załącznik nr 2 – Protokół odbioru dostawy.  

 
ZAMAWIAJACY        WYKONAWCA 

 
 

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


