
 
 
 
   WZÓR UMOWY  
 

Załącznik nr 3 
 
 

UMOWA Nr  …………. 
 

Zawarta w dniu …………. Pomiędzy Szkołą Podstawową Nr 64 w Szczecinie, ul. Gen. L. 
Rayskiego 9, reprezentowaną przez Barbarę Matczak – p. o. Dyrektora Szkoły Podstawowej 
Nr 64 
NIP: 851-217-333-57         REGON:  000219750 
Zwaną w dalszej części umowy zamawiającym  
a firmą : 
 
Reprezentowaną przez : 
 
 
Zwaną dalej Wykonawcą. 
 

§ 1 
 
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku dokonania przez Zamawiającego zamówienia w 
trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo 
zamówień Publicznych (Dz.U. z 2004 r. nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami), na 
zamówienie publiczne obejmujące zakup bonów towarowych dla pracowników szkoły 
Podstawowej Nr 37 w Szczecinie. 
 

§ 2 
 

1. Przedmiotem umowy jest zakup bonów towarowych w ilości 1214 szt. w cenie jak w 
ofercie wykonawcy z dnia …………. 

2. Bony winny być w następujących nominałach : 
a) 618 szt. po 50 zł kaŜdy 
b) 478 szt. Po 20 zł kaŜdy 
c) 118 szt. Po 10 zł kaŜdy 

3. Termin realizacji zamówienia – do 5 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 
 

§ 3 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówione bony do siedziby 
Zamawiającego, sekretariat SP 64 po podpisaniu umowy. 

2. Realizacja przelewu na konto bankowe wykonawcy nastąpi w terminie 1 dnia po 
dostarczeniu przedmiotu umowy i otrzymaniu faktury od Wykonawcy. 

 



§ 4 
 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie brutto w wysokości 
……………. zł   słownie: …………………………………………………………... zł. 

2. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
umowy. 

 
§ 5 

 
1. strony ustanawiają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienaleŜyte wykonanie 

zobowiązania, na niŜej opisanych zasadach. 
2. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną: 

- za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,3 % 
wynagrodzenia umownego w okresie kolejnych dni kalendarzowych zwłoki, liczonej 
za kaŜdy dzień zwłoki, 
- za odstąpienie od umowy z przyczyn niezaleŜnych od Zamawiającego albo za 
odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leŜących po stronie 
wykonawcy w wysokości 10%  wynagrodzenia umownego. 

3. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za kaŜdy rozpoczęty dzień 
zwłoki, staje się wymagalne : 
 
 - za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki  - w tym dniu,. 
 - za kaŜdy następny rozpoczęty dzień  zwłoki – odpowiednio w kaŜdym z tych dni. 
 

§ 6 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się, Ŝe rzeczy zbywane w zamian za bony będą zbywane po 
identycznych cenach, jak te same rzeczy sprzedawane ogółowi klientów Wykonawcy. 

2. Okres w którym bony będą mogły być realizowane nie moŜe być krótszy niŜ                        
………… miesięcy od daty wydania bonów. 

3. Wykonawca zrealizuje bony bez wydania reszty. 
4. Wyklucza się zamianę bonów na gotówkę. 

 
§ 7 

Umowę zawarto na czas określony do dnia …………… 
§ 8 

 
W sprawach nie uregulowanych w treści umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego. Zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
 

§ 9 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze 
stron. 
 
 ZAMAWIAJ ĄCY:    WYKONAWCA: 


