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Załącznik Nr 3 do SIWZ 
W Z Ó R   U M O W Y  
 

UMOWA 
 

zawarta w dniu .............................. 2006 r. w Szczecinie pomiędzy: 

Gminą Miasto Szczecin , w imieniu której działa Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej,         

  71 – 504 Szczecin, ul. Czesława 9,  

 NIP: 851 – 28 – 66 – 706 

 reprezentowany przez: 

 

Ryszarda Słokę - Dyrektora 

 

zwany dalej Zamawiającym  

 

a 

 

firmą……...................................................z siedzibą w .................................................................... 

 

wpisaną do ......................................................................................................................................... 

 

reprezentowaną przez: 

 

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

 

zwaną dalej Wykonawcą. 

§ 1 
 

Umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym 

za dostawę bonów towarowych. 

§ 2 
 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa bonów towarowych, na łączną kwotę 76.200,00 

złotych. 

 

2. W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć bony 

towarowe na łączną kwotę 76.200,00  złotych według nw. nominałów: 

 
Lp. Nominał bonu Ilość bonów Wartość bonów o wskazanym nominale 

1. 50,00 1 524 76.200,00 

Razem: 76.200,00 

 
§ 3 

 

1. Wykonawca obowiązany jest do osobistego wykonywania przedmiotu Umowy. 
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2. Odbiór bonów odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty podpisania 

Umowy. 

§ 4 
 

1. Wynagrodzenie za dostawę przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie faktury VAT        

w terminie 14 dni od daty dostarczenia jej do siedziby Zamawiającego. 

 

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. 

§ 5 
 

1. 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 7 dni od chwili powzięcia 

wiadomości   o powyższych okolicznościach. 

 

2. W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej Umowy, Zamawiający jest 

uprawniony do odstąpienia od Umowy. 

 

§ 6 
 

1. W przypadku nie dostarczenia w terminie wskazanym w § 3 pkt 2 przedmiotu Umowy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości całego 

zamówienia, za każdy dzień zwłoki. 

 

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

przysługującego Wykonawcy. 

§ 7 
 

W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Umowie zastosowanie mają przepisy: 

1. ustawy z dnia 29 stycznia 2005 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177        

z późniejszymi zmianami), 

 

2. kodeksu cywilnego. 

§ 8 
 

1. W wypadku powstania sporu powstałego w związku z niniejszą umową Strony dążyć 

będą do ugodowego rozstrzygnięcia sporu. 

2. W przypadku niemożności ugodowego rozstrzygnięcia sporu, sądem wyłącznie 

właściwym do rozpoznawania sporów powstałych w związku z niniejszą umową jest 

właściwy rzeczowo sąd powszechny w Szczecinie. 
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§ 9 
 

1. Umowa zostaje zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. 

 

2. Zmiany Umowy wymagają zachowania formy określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

 

3. Umowę sporządzono w 2 (słownie: dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

Zamawiający                                    Wykonawca 

 

 

 

 

 

 


