
PROJEKT UMOWY  
 
 

UMOWA Nr   …/2017 
 

       ZAWARTA W DNIU  …………. 2017 roku 
                                           
Pomiędzy: 
Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni, z siedzibą w Gdyni,   ul. Chrzanowskiego 10, 
(kod pocztowy 81-338), zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiaj ącym” , 
reprezentowanym przez:  
 
1.  ………………………………………………. 
przy Kontrasygnacie Głównego Księgowego ... 
 
a: 
 
……………………………………………………… z siedzibą  
  
w …………………………………………………… 
 zarejestrowanym w (Sąd-Nr KRS/Urząd – wpis do ewidencji działalności gospodarczej) 

1)  w przypadku spółek prawa handlowego - art. 206, 230 i 374  kodeksu spółek  handlowych 
2) w przypadku s.c. - imiona i nazwiska wspólników, nazwy i adresy prowadzenia  

działalności gospodarczej, NIP, REGON 
3) w przypadku osób fizycznych - imię i nazwisko, nazwa i adres prowadzenia działalności 
gospodarczej, NIP, REGON 
 
zwanym w dalszej treści umowy  „Wykonawcą” , reprezentowanym przez: 
 

1. ………………………………………… 
2. ………………………………………… 
 

którego ofertę wybrano w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne  
w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie: 

 
Dostawa bonów towarowych w formie papierowej  

 
o następującej treści: 

 
§ 1 
 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy bonów towarowych 
w formie papierowej w ilości  6 266 szt., o nominale 50 zł każdy,  o łącznej 
wartości nominalnej 313 300,00 zł (słownie: trzysta trzynaście tysięcy trzysta 
złotych), uprawniających do zakupu artykułów spożywczych i przemysłowych w 
systemie bezgotówkowym. 

2. Miejscem dostawy bonów towarowych jest Urząd Morski w Gdyni ul. 
Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia. 

3. Bony będą realizowane w ……… placówkach określonych w wykazie załączonym do 
formularza oferty Wykonawcy. 

4. Termin ważności bonów: do dnia …………………r.  



5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu bony towarowe 
w terminie….. dni od dnia podpisania umowy, zgodnie ze złożoną ofertą z dnia 
……….., stanowiącą załącznik nr 1 do umowy 

 
§ 2 

 
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za przedmiot umowy, tj. dostawę 6 266 szt. bonów 
towarowych w formie papierowej łączną kwotę brutto ………….zł 
(słownie:………………………………..zł) w tym podatek VAT w stawce …..%  (od kosztów 
wytworzenia bonów). 

 
§ 3 

                                                                           
1. O dostawie Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na jeden dzień przed wskazanym 

terminem dostawy, o którym mowa w § 1 ust. 5 umowy. 
2.  Za realizację przedmiotu umowy odpowiedzialne są następujące osoby: 

a) ze strony Zamawiającego: ……………………………………… 
b) ze strony Wykonawcy: ………………………………………… 

3. Odbioru ilościowego i jakościowego bonów towarowych dokonają przedstawiciele stron 
w siedzibie Zamawiającego. Dowodem zrealizowania dostawy będzie pisemne 
potwierdzenie przyjęcia przedmiotu umowy z zastrzeżeniem ust. 4, przez upoważnionego 
pracownika Zamawiającego, o którym mowa w ust. 2, dokonującego odbioru dostawy po 
sprawdzeniu ilości oraz jakości bonów. 

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości 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. Potwierdzenie 
przyjęcia przedmiotu umowy nastąpi po wykonaniu tego obowiązku przez Wykonawcę. 

5. Datą wykonania przedmiotu umowy jest data odbioru bonów towarowych bez wad 
i uwag o których mowa w ust. 4 powyżej. 

6. Faktura będzie płatna przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy przelewem, w terminie 
do 30 dni od daty otrzymania faktury – z rachunku bankowego Zamawiającego na 
wskazany na fakturze rachunek bankowy. Terminem zapłaty jest dzień obciążenia 
rachunku Zamawiającego. 

7. Strony oświadczają że są płatnikami podatku VAT i posiadamy następujące numery 
identyfikacji podatkowej:  
a) Zamawiający: PL 5860014932 

       b)   Wykonawca:  ......................... 
4.    Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią  
        wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy 

 
§ 4 

 
1. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w dostawie towaru w całości lub w części, i gdy to 

opóźnienie wynosi co najmniej 7 dni, Zamawiający może odstąpić od umowy, 
zachowując roszczenie o zapłatę kar umownych należnych mu za okres od powstania 
opóźnienia do odstąpienia od umowy. 

2.  Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania z zastrzeżeniem 
postanowień ust. 5 niniejszego paragrafu są kary umowne. 

3.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a)   za opóźnienie, w wykonaniu dostawy w terminie o którym mowa w § 1 ust. 5 umowy 

w wysokości 2,0 % wartości zamówienia brutto za każdy dzień opóźnienia; 



b)  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; 

c)  za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy     
w wysokości 10 % od wartości kwoty brutto umowy; 

4.  Kary o których mowa w ust. 3 umowy Wykonawca zapłaci na wskazany przez 
Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 7 dni kalendarzowych, 
licząc od dnia dostarczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, 
przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych - do wysokości rzeczywiście 
poniesionej szkody.  

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn       
zależnych od Zamawiającego, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, 
chyba że zachodzą okoliczności, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu bądź 
w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

7.  Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 
    
 

§ 5 
 
Zamawiający zobowiązuje się poinformować użytkowników bonów o tym, że: 

1) Bony towarowe nie podlegają wymianie na gotówkę, 
2) nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce w przypadku gdy wartość towaru 

jest niższa niż nominał bonu, 
3) są zobowiązani do zapłacenia różnicy gotówką lub do zużycia kolejnego bonu 

towarowego (wedle swojego wyboru), gdy wartość towaru jest wyższa niż nominał 
bonu, 

4) punkty usługowe mają prawo odmówić przyjęcia bonów towarowych uszkodzonych 
(podartych, zmiętych, sklejonych, zabrudzonych w stopniu uniemożliwiającym ich 
identyfikację), 

5) bony towarowe posiadają termin ważności, po upływie którego nie można nimi 
dokonywać płatności, 

6) bon towarowy może być użyty wyłącznie jako forma zapłaty za zakup towarów 
i usług we wskazanych przez Wykonawcę punktach handlowych i usługowych 
określonych w ofercie. 

 
§ 6 

 
Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej, w postaci 
aneksu, pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem zapisów art. 144 ustawy Prawo Zamówień 
publicznych. 

 
 

§ 7 
 
1. Ewentualne spory, które mogą wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, Strony                  

rozstrzygać będą polubownie, a dopiero po wyczerpaniu takiej możliwości na drodze 
sądowej – właściwym jest sąd siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowania mają przepisy ustawy  
Prawo zamówień publicznych oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 

3.   Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy 
i dwóch dla Zamawiającego. 



4.  Integralną częścią umowy są: Formularz oferty Wykonawcy, stanowiący załącznik nr 1; 
wykaz obiektów handlowych akceptujących bony towarowe, stanowiący załącznik nr 2 do  

     niniejszej umowy. 
 

 
ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA 


