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Załącznik nr 3 

 

 

wzór 

 

UMOWA NR         /2007 
 

 

zawarta w dniu 2006 r. w Szczecinie pomiędzy: 

Gminą Miasto Szczecin - Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej, z siedzibą 

w Szczecinie, ul. Czesława 9,  

 NIP: 851 – 28 – 66 – 706  REGON  812692239 

 reprezentowany przez: 

Tomasza Lachowicza - Dyrektora 

 

zwany dalej Zamawiającym  

 

a 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

 

reprezentowaną przez: 

..................................... 

 

zwaną dalej Wykonawcą. 

 

 

§ 1 

 

Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu 

nieograniczonego, nr postępowania MZOG   /ZP/2007, na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 2 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa bonów towarowych, w formie papierowej dla 

pracowników Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej w Szczecinie w ilości 1.436 sztuk o 

nominale 50 zł każdy w cenie podanej w ofercie cenowej Wykonawcy z dnia..................r. 

Kwota ta zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

2. Wykonawca obowiązany jest dostarczyć bony towarowe do siedziby Zamawiającego w 

nieprzekraczalnym terminie do 5 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy własnym 

transportem i na własny koszt.  

3. Termin realizacji dostarczonych bonów wynosi ...........miesięcy od dnia ich przekazania przez 

Wykonawcę i są ważne włącznie do dnia na nich określonego.  

4. Bony towarowe mogą być realizowane w  ...................punktach handlowych na terenie 

Szczecina, wyszczególnionych w wykazie załączonym do oferty przetargowej, stanowiącym 

załącznik do niniejszej umowy. 
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§ 3 

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w 

wysokości ..............................złotych, (słownie złotych:.......................) brutto, w tym podatek 

VAT w wysokości ..........złotych po dostarczeniu bonów towarowych Zamawiającemu, w 

terminie 14 dni po doręczeniu przez Wykonawcę faktury Zamawiającemu.  

2. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. 

Nr rachunku:.................................................. 

3. Strony zgodnie ustalają, iż za dzień zapłaty wynagrodzenia uznają dzień obciążenia rachunku 

Zamawiającego. 

§ 4 

1. W przypadku opóźnienia realizacji dostawy bonów towarowych Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu kary umowne w wysokości 2 % wynagrodzenia określonego w § 3 pkt 1 

niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia. 

2. Strony ustalają, iż kwotę kary umownej Zamawiający potrąci z wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z winy 

leżącej po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 3 pkt 1 

niniejszej umowy chyba, że odstąpienie nastąpiło na podstawie art. 145 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.  

 

§ 5 

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy na warunkach i w sytuacjach określonych w art. 145 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 6 

1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Umowie zastosowanie mają zastosowanie 

odpowiednie postanowienia Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

2. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą prze sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Zmiany treści umowy mogą nastąpić jedynie na warunkach i w okolicznościach, o których 

mowa w art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 8 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

Zamawiający                                     Wykonawca 

 

 


