
          PROJEKT UMOWY 

 

UMOWA nr ………../……./……….   

zawarta dnia …………………………………………….. w Sulechowie pomiędzy, 

Nabywcą: Powiatem Zielonogórskim ul. Podgórna 5, 65-057 Zielona Góra NIP 9730588217 

reprezentowanym przez Odbiorcę: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie 

ul. Piaskowa 53 w imieniu którego działa : 

Jerzy Rozynek- Dyrektor 

Marzena Dąbrowska- Główny Księgowy 

Zwanym w treści umowy Zamawiającym  

  a   

 ……………………………………………………………NIP…………………………………… 

REGON………………………..,  

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

…………………….. 

 zwanym dalej „Wykonawcą”   

Zgodnie z art. 4. pkt. 8. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych strony 

zawierają umowę następującej treści: 

§ 1 

 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

1.  Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostarczanie w formie papierowej lub 

elektronicznej KART PODARUNKOWYCH DLA PRACOWNIKÓW I EMERYTÓW CKZiU W 

SULECHOWIE Z OGRANICZENIAMI W MOŻLIWOŚCI PŁATNOŚCI ZA ART. CHEMICZNE, 

PAPIEROSY I ALKOHOL  

 2. Wykonawca dostarczy 70 sztuk bonów towarowych w formie papierowej lub elektronicznej o 

nominale:  250 zł   (Słownie : dwieście pięćdziesiąt złotych) o łącznej kwocie 17.500 zł  

Słownie: (siedemnaście tysięcy pięćset złotych) 

3.Karty podarunkowe należy dostarczyć do siedziby Centrum Kształcenia Zawodowego i 

Ustawicznego w Sulechowie ul. Piaskowa 53,66-100 Sulechów –koszt dostarczenia,  ubezpieczenia 

itp. ponosi Wykonawca.   

4 .  Okres ważności bonów towarowych/  kart podarunkowych minimum 12 miesięcy.  

 5. Wykonawca zapewni możliwość realizacji bonów towarowych i kart podarunkowych w placówkach 

handlowych mających lokalizację na terenie całego kraju w tym obligatoryjnie na terenie miast 

Sulechowa i Zielonej Góry w  woj. lubuskim. 

 6.  Wykonawca zapewni możliwość realizacji bonów towarowych i kart podarunkowych, w co najmniej 

następujących branżach: przemysłowej, kosmetycznej,  odzieżowej, księgarskiej,  spożywczej,  RTV, 

AGD.  

7 . Liczba placówek handlowych akceptujących bony towarowe i karty podarunkowe na terenie kraju 

nie może być mniejsza niż  500 łącznie. 

8.Zamawiający złoży wykaz placówek handlowych zlokalizowanych na terenie miasta Sulechowa i 

Zielonej Góry oraz woj. lubuskiego,  w których mogą być realizowane bony. 

  

§ 2 

 TERMIN: Termin realizacji przedmiotu niniejszej umowy: do 3 dni roboczych od dnia podpisania 

umowy.  

§ 3 

WYNAGRODZENIE  

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu umowy 

wynosi:……………………….. zł(słownie:……………………………………………………………………… 

……………………………………).  

2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonywania niniejszej umowy obejmuje wszelkie 

koszty, jakie zobowiązany jest on ponieść w związku z realizacją umowy. 

 



§ 4 

PŁATNOŚĆ: 

  1. Płatność za przedmiot umowy dokonana będzie w formie przelewu na konto Wykonawcy, na 

podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, po skutecznym dokonaniu dostawy, 

potwierdzonym protokołem zdawczo-odbiorczym, o którym mowa w § 5 ust. 2 umowy.  

2. Cena jednostkowa towaru, na fakturze, odpowiadać musi cenie towaru wskazanej w załączniku do 

niniejszej umowy. 

 3. Płatność odbędzie się w terminie 14  dni od daty wystawienia faktury.   

§ 5 

 

DOSTAWA : 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia bonów towarowych i kart odpowiadających normom  

obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej.  

2. Wydanie przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzone sporządzonym protokołem 

zdawczoodbiorczym. Do podpisania protokołu odbioru upoważnione są osoby wyznaczone przez 

Strony.   

3. Wykonawca zabezpiecza należycie przedmiot umowy na czas przewozu i ponosi całkowitą 

odpowiedzialność za asortyment i jakość zamówienia   

4. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego mieszczącej się w 

Sulechowie ul. Piaskowa 53 w godzinach pracy Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku od 

godziny 7.15 do godziny 15.15.  

5. Koszt dostarczenia bonów towarowych/kart podarunkowych, ubezpieczenia itp. stanowi koszt 

Wykonawcy.     

6. Osobą odpowiedzialną za kontakty z Wykonawcą ze strony Zamawiającego w sprawie realizacji 

przedmiotu umowy jest Beata Kędziora tel. (68) 457 56 69  e-mail: beata.kedziora@cksulechow.pl. 

 7. Osobą odpowiedzialną za kontakty z Zamawiającym ze strony Wykonawcy w sprawie realizacji 

przedmiotu umowy jest ………………………………………………… tel. ………………………………..   

§ 6 

KARY:  

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się 

zapłacić Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów i wysokości: 1) w przypadku 

opóźnienia w dostarczeniu towaru - w wysokości 0,2 % wartości ceny brutto, za towar, którego 

dotyczy opóźnienie, za każdy dzień opóźnienia,  

2) w przypadku opóźnienia w wymianie towaru o zakwestionowanej jakości na towar wolny od wad– w 

wysokości 0,2% wartości ceny brutto za towar, którego dotyczy opóźnienie, za każdy dzień 

opóźnienia, 

 3) w razie odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od umowy z przyczyn dotyczących 

Wykonawcy – w wysokości 10% wartości brutto całości towaru.  

4)Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych.  

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych przewidzianych jak wyżej z 

wynagrodzenia należnego Wykonawca.        

 

§ 7 

ROZWIĄZANIE UMOWY 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w każdym czasie jej trwania ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadku gdyby Wykonawca nie wywiązywał się z przyjętych mocą niniejszej 

umowy obowiązków.   

2. W przypadku określonym w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z 

tytułu wykonania części umowy.  

3. W przypadku nie przystąpienia do realizacji niniejszej umowy przez Wykonawcę lub zwłoki w 

realizacji przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy 
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przy obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej określonej § 6 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy i 

zlecenia wykonania przedmiotu niniejszej umowy osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może 

odstąpić od umowy, w terminie 30 dni dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.   

§ 8 

 ZMIANA UMOWY: 

 1. Zabrania się dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.  

2. Wszelkie zmiany umowy dokonane zgodnie z art. 144 ustawy Pzp, wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności.  

§ 9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  

1. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą 

polubownie.  

2. W przypadku nie dojścia do porozumienia strony zobowiązują się do rozstrzygania wszystkich 

sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy przez sąd powszechny właściwy dla miejsca 

wykonania umowy. 

 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz 

przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych, a w sprawach procesowych - przepisy kodeksu 

postępowania cywilnego. 

 4. Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są:  

a) specyfikacja istotnych warunków zamówienia, a w tym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 

 b) oferta wraz z formularzem cenowym, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.  

5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym  

egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

   

Wykonawca                Zamawiający    


