
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
AA.26.9.2019

Wzór
Umowy

zawarta w dniu ……………,  pomiędzy:
NABYWCĄ: Gmina Dąbrowa Tarnowska, Rynek 34, 33 - 200 Dąbrowa Tarnowska, NIP: 871 17
71  055,  oraz  ODBIORCĄ:  Miejskim  Ośrodkiem  Pomocy  Społecznej  i  Wsparcia  Rodziny  w
Dąbrowie Tarnowskiej (MOPSiWR) ul. Kościuszki 15a, reprezentowanym przez Panią Katarzynę
Hałun  –  Dyrektor  MOPSiWR  przy  kontrasygnacie  Pani  Jolanty  Gnutek  –  Gł  Księgowej
MOPSiWR. Zwanym dalej Zamawiający

a
……………………………………...……………………………………...
zwanym dalej Wykonawcą , reprezentowanym przez:

……………………………………...……………………………………...

o następującej treści:
§1.

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa przez Wykonawcę bonów towarowych (talonów)
w ilości do 5280 sztuk o nominale 10 zł – każdy.

2. Bony towarowe będą realizowane w placówkach handlowych Wykonawcy znajdujących się
w granicach administracyjnych miasta Dąbrowa Tarnowska – tj. ……………………….............,
oferujących  co  najmniej  następujące  artykuły:  pieczywo  (chleb,  bułki),  produkty  zbożowe
(mąka,  makaron,  ryż,  kasza),  nabiał  (mleko,  masło,  margaryna,  śmietana,  ser),  przetwory
mięsne (konserwy,  pasztety),  warzywa i  owoce oraz podstawowe środki  czystości  i  higieny
osobistej.  Placówki  handlowe,  o  których  mowa  w  zdaniu  poprzednim  muszą  być  otwarte
(z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy): …………….

3. Bony  towarowe  uprawniają  okaziciela  do  nabywania  towarów oferowanych  w  placówkach
handlowych wskazanych przez Wykonawcę, których wykaz wraz z wskazaniem dni i godzin ich
otwarcia, stanowi załącznik do niniejszej umowy.

4. Bony towarowe powinny być należycie zabezpieczone przed podrobieniem, posiadać termin ich
ważności,  kolejny  numer  identyfikacyjny,  napis:  „Bon  upoważnia  do  zakupu  artykułów
spożywczych i przemysłowych, z wyjątkiem napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych i
doładowań do telefonów” oraz miejsce na pieczątkę Zamawiającego.

§2.
1. Ceny oferowanych przez Wykonawcę towarów - w zamian za bony towarowe - nie mogą być

wyższe niż ceny obowiązujące w placówce handlowej, w której jest realizowany bon towarowy.
2. W przypadku, gdy wartość zakupionych towarów będzie niższa od wartości nominalnej bonu

towarowego, pozostała część tej wartości nie będzie wydawana w gotówce. W przypadku, gdy
wartość zakupionych towarów będzie wyższa od wartości nominalnej bonu towarowego, jego
posiadacz będzie zobowiązany dopłacić różnicę ze środków własnych.



§3.
1. Bony towarowe dostarczane będą przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego w okresie

od ……………….  do  31  grudnia  2019  r.  sukcesywnie  -  według  bieżących  potrzeb
Zamawiającego. Termin dostawy przez Wykonawcę bonów towarowych nie może przekroczyć
4 dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę zamówienia na dostawę wskazanej przez
Zamawiającego ilości bonów towarowych.

2. Za  dzień  roboczy  przyjmuje  się  dzień  tygodnia  od  poniedziałku  do  piątku  włącznie,
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Bony  towarowe  zachowują  ważność  we  wszystkich  placówkach  handlowych,  wskazanych
przez Wykonawcę, o których mowa w § 1 ust. 3 niniejszej umowy, przez okres ustalony przez
Zamawiającego, przy czym nie będzie on dłuższy niż trzy miesiące od dnia otrzymania przez
Wykonawcę  zamówienia  na  dostawę  wskazanej  przez  Zamawiającego  ilości  bonów
towarowych.

4. Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (m.in. koszt produkcji bonów towarowych,
transport, ubezpieczenie) pokrywa Wykonawca.

§4.
1. Odbiór  poszczególnych  dostaw  bonów  towarowych  będzie  następował  w  siedzibie

Zamawiającego,  przez  osoby upoważnione przez  Zamawiającego  w terminie  do  dwóch dni
roboczych, liczonych od dnia dostarczenia bonów towarowych przez Wykonawcę.

2. Jeżeli  w toku dokonywania  odbioru,  o  którym mowa w ust.  1,  Zamawiający  stwierdzi,  że
dostarczone  bony  towarowe  nie  spełniają  wymagań  dotyczących  ilości  lub  wymagań
określonych w § 1 ust. 4 niniejszej umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia wad -
w  terminie  do  trzech  dni  roboczych  od  dnia  powiadomienia  o  tym przez  Zamawiającego.
Wszelkie  koszty  związane  z  usunięciem  wad  stwierdzonych  w  czasie  odbioru  pokrywa
Wykonawca. W wypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim Zamawiający wstrzyma się
z odbiorem dostawy bonów towarowych - do czasu ich dostarczenia w stanie wolnym od wad.

3. Z  odbioru  poszczególnych  dostaw  zostanie  każdorazowo  sporządzony  protokół  odbioru
podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

4. Podpisany  przez  strony  protokół  odbioru  będzie  stanowił  podstawę  do  wystawienia  przez
Wykonawcę dowodu dokonanej transakcji dostawy bonów towarowych (noty księgowej).

§5.
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy - za wykonanie przedmiotu umowy - cenę

w łącznej wysokości do 52 800,00 zł.
2. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  zmniejszenia  wielkości  zamówienia.  Zmniejszenie  nie

będzie  skutkowało  odpowiedzialnością  Zamawiającego,  a  Wykonawcy  nie  będzie
przysługiwało żadne roszczenie finansowe. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim
Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktyczną ilość dostarczonych bonów towarowych.

3. Cena za dostarczone bony towarowe będzie regulowana w terminie 14 dni od otrzymania noty
księgowej, o której mowa w § 4 ust. 4 niniejszej umowy - przelewem na konto Wykonawcy.

4. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. Faktura za zrealizowanie przedmiotu umowy powinna być wystawiona według wzoru:

NABYWCA: Gmina Dąbrowa Tarnowska, Rynek 34, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, NIP: 871-
177-10-55
ODBIORCA:  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  i  Wsparcia  Rodziny  w  Dąbrowie
Tarnowskiej, ul. Kościuszki 15A, 33-200 Dąbrowa Tarnowska.



§6.
1. Strony ustalają, że w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający

może żądać od Wykonawcy następujących kar umownych:
a) przypadku stwierdzenia wymiany bonów towarowych na gotówkę lub wydawania z bonu

towarowego reszty w formie gotówki -  w wysokości  1 000,00 zł  (słownie:  jeden tysiąc
złotych 00/100) - za każdy stwierdzony przypadek,

b) w przypadku sprzedaży za bon towarowy napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych
lub  doładowań do telefonów -  w wysokości  1  000,00 zł  (słownie:  jeden tysiąc  złotych
00/100) - za każdy stwierdzony przypadek,

c) w razie opóźnienia w dostarczeniu bonów towarowych -  zgodnie z § 3 ust.  1 niniejszej
umowy - w wysokości 0,2 % ceny, o której mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy - za każdy
dzień opóźnienia,

d) w razie opóźnienia w dostarczeniu bonów towarowych -  zgodnie z § 4 ust.  2 niniejszej
umowy - w wysokości 0,2 % ceny, o której mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy - za każdy
dzień opóźnienia,

e) w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność
ponosi Wykonawca - w wysokości 20 % ceny, o której mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  ze  skutkiem  natychmiastowym,  bez  wyznaczania
dodatkowego terminu, w razie wystąpienia istotnych uchybień w realizacji zamówienia, jeżeli
zajdzie przynajmniej jedna z wymienionych okoliczności:
a) w przypadku stwierdzenia wymiany bonów towarowych na gotówkę, lub wydawania z bonu

towarowego reszty w formie gotówki,
b) w  przypadku  sprzedaży  z  wykorzystaniem  bonów  towarowych  napojów  alkoholowych,

wyrobów tytoniowych lub doładowań do telefonów,
c) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania umowy oraz jej nie kontynuuje pomimo wezwania

złożonego przez Zamawiającego na piśmie,
d) Wykonawca przerwał z własnej inicjatywy realizację umowy i przerwa ta trwa dłużej niż

jeden dzień roboczy.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 lit. a i b odstąpienie od umowy może nastąpić wterminie

jednego dnia roboczego od wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 2 lit. a i b.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 lit. c i d odstąpienie od umowy może nastąpić w

terminie jednego dnia roboczego od otrzymania przez Wykonawcę pisma wzywającego go do
rozpoczęcia lub wykonywania umowy - w przypadku, gdy pomimo wezwania złożonego przez
Zamawiającego,  Wykonawca  nie  rozpoczął  wykonywania  umowy  lub  jej  nie  kontynuuje
(zgodnie z ust. 2 lit. c), a w przypadku gdy Wykonawca przerwał z własnej inicjatywy realizację
umowy i przerwa ta trwa dłużej niż jeden dzień roboczy - w następnym dniu roboczym po dniu,
w którym Wykonawca nie realizuje umowy (w przypadku, o którym mowa w ust. 2 lit. d).

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej.
6. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy, w przypadkach, o których mowa w ust. 2 nie

zwalnia Wykonawcy od zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 1.
7. Umowa  może  być  rozwiązana  na  mocy  porozumienia  stron,  w  tym  w  szczególności  w

przypadku wystąpienia okoliczności, za które strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które
uniemożliwiają wykonanie umowy.

8. W przypadkach odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy, o których mowa w niniejszej
umowie,
Wykonawca ma prawo żądać tylko ceny należnej z tytułu wykonanej części umowy.



9. Naliczone  przez  Zamawiającego  kary  umowne  mogą  być  potrącone  z  ceny  przysługującej
Wykonawcy.

§7.
1. Wykonawca  przyjmuje  na  siebie  odpowiedzialność  za  realizację  bonów  towarowych  przez

placówki handlowe, o których mowa w § 1 ust.  3 niniejszej umowy,  zgodnie z  warunkami
umowy  i  umożliwi  Zamawiającemu  przeprowadzanie  kontroli  wykorzystania  bonów
towarowych.

2. Zamawiający ma prawo skontrolować jak realizowana jest sprzedaż towarów za bony towarowe
w celu  ustalenia:  czy  bony towarowe realizowane są  zgodnie  z  §  2  niniejszej  umowy,  czy
przestrzegane jest zastrzeżenie o zakazie sprzedaży za bon towarowy napojów alkoholowych,
wyrobów tytoniowych, doładowań do telefonów, a także w celu ustalenia czy uzyskane przez
Zamawiającego informacje o nieprawidłowym realizowaniu przez Wykonawcę umowy znajdują
uzasadnienie.

3. Kontrola,  o  której  mowa  w  ust.  2  odbywać  się  będzie  w  godzinach  otwarcia  placówek
handlowych,  przez  osobę  upoważnioną  przez  Zamawiającego  i  nie  wymaga  wcześniejszej
zapowiedzi ze strony Zamawiającego.

4. Dodatkowo  na  żądanie  Zamawiającego  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przedłożenia
Zamawiającemu  -  w  terminie  do  5  dni  roboczych  od  otrzymania  wezwania  -  wykazu
zrealizowanych  bonów  towarowych  w  placówkach  handlowych,  łącznie  z  numerami
identyfikacyjnymi zrealizowanych bonów towarowych, o których mowa w § 1 ust. 4 niniejszej
umowy i  wykazem towarów nabywanych w zamian za bon towarowy - za okres do trzech
miesięcy poprzedzających datę otrzymania wezwania przez Wykonawcę.

5. Wykonawca  -  na  zasadach  określonych  w  ust.  4  jest  również  zobowiązany  -  na  żądanie
Zamawiającego  -  do  przedłożenia  Zamawiającemu  informacji  o  sposobie  realizacji  bonów
towarowych, których numery identyfikacyjne wskaże Zamawiający.

6. Z kontroli sporządza się protokół, zawierający informacje dotyczące prawidłowości realizacji
zamówienia przez Wykonawcę.

§8.
     Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§9.
Umowa zostaje zawarta na czas określony - od zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2019 r.

§10.
W  zakresie  nie  uregulowanym  w  niniejszej  umowie  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu
cywilnego i inne przepisy powszechnie obowiązujące mające zastosowanie przy realizacji niniejszej
umowy.

§11.
Spory, mogące wyniknąć z realizacji umowy, będą rozstrzygane przez właściwy sąd w Tarnowie.

§12.
 Umowę  sporządzono  i  podpisano  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach  -  po  jednym
egzemplarzu dla każdej ze stron.
Załącznikiem do umowy jest „Wykaz placówek handlowych Wykonawcy, w których są realizowane
bony towarowe na terenie miasta Dąbrowy Tarnowskiej”.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                     WYKONAWCA:


