Załącznik nr 3
-WZÓR -

Umowa
zawarta w dniu ………………… r. w Czarnowie pomiędzy:
Powiatem Gostynińskim, ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin NIP 971-065-80-50
reprezentowanym przez Rafała Cicholca Dyrektora Powiatowego Domu Pomocy Społecznej
w Czarnowie na podstawie Uchwał Zarządu Powiatu Gostynińskiego Nr 518/2014 z dnia
4 września 2014 r. oraz Nr 322/2016 z dnia 24 listopada 2016 r.,
kontrasygnowana przez Skarbnika Powiatu Gostynińskiego - Elżbietę Kijek,
zwanym dalej Zamawiającym
a
…………………………………………………………………………………………………..
z siedzibą w …………………………………………………………………………………….
reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………………………….
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.
W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego z dnia 29.09.2017 r., dotyczącego
wykonania dostawy bonów podarunkowych została zawarta umowa o następującej treści;
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest „dostawa bonów podarunkowych dla pracowników Domu
Pomocy Społecznej w Czarnowie”, stanowiących świadczenie z ZFŚS w 2017 roku.
2. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży bonów podarunkowych w formie papierowej o
nominałach i ilości zgodnie z zamówieniem, tj.:
- Bony o wartości 50 zł, w ilości 1552 sztuki, na łączną kwotę …………………….. zł,
- Bony o wartości 10 zł, w ilości 1460 sztuk, na łączną kwotę …………………….. zł.
§2
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do dnia 10.11.2017r.
2. Miejscem wykonania dostawy jest siedziba Zamawiającego.
3. Korzyści i ryzyko utraty przedmiotu zamówienia przechodzi na Zamawiającego
dopiero z chwilą odbioru dostawy.
4. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie bonów w celu oceny stanu wykonania
umowy w miejscu dostawy.
5. Wykonawca zobowiązuje się wymienić na nowe, w terminie do pierwszego dnia roboczego
od terminu dostawy, bony zniszczone, uszkodzone oraz wywołujące zastrzeżenia co do ich
wiarygodności.
6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu warunki realizacji bonów w placówkach
handlowych.

7. Wykonawca zobowiązuje się, że bony będą realizowane w placówkach handlowych,
położonych na terenie powiatu gostynińskiego, kutnowskiego oraz płockiego.
8. Wykonawca zobowiązuje zapewnić realizację bonów w terminie do 31.12.2018 r.
9. W przypadku trudności w wykonaniu dostawy w wyniku nadzwyczajnych okoliczności
Wykonawca niezwłocznie pisemnie bądź elektronicznie powiadomi Zamawiającego o ich
przyczynie.
§3
Obowiązki Zamawiającego
1. Zamawiający zbada stan bonów po ich dostawie.
2. Zamawiający pisemnie pokwituje odbiór bonów.
3. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone bony są zniszczone, uszkodzone czy wywołują
zastrzeżenia co do ich wiarygodności Zamawiający stwierdzi to w pokwitowaniu odbioru
dostarczonych bonów.
4. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy
wynagrodzenie łączne w wysokości:
Brutto: ………………………………………………………………………………………….
słownie: …………………………………………………………………………………………
5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem bankowym z rachunku Zamawiającego na konto
wskazane przez Wykonawcę w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego w
formie papierowej prawidłowej faktury.
6. W przypadku braku realizacji płatności przez Zamawiającego obowiązują odsetki
ustawowe.
§4
Kary umowne i prawo odstąpienia od umowy
1. W przypadku braku realizacji zobowiązania określonego w § 2 ust. 1 umowy, Wykonawca
zapłaci 20% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 4.
2. Wykonawca zapłaci kwotę 10 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 4 w przypadku
naruszenia umowy w sposób:
- odmowy realizacji przez placówkę handlową bonów w okresie określonym w § 2 ust. 8
umowy, chyba że odmowa realizacji bonów wynikała z warunków realizacji bonów podanych
do wiadomości Zamawiającego.
3. W przypadku dalszych naruszeń, przy zachowaniu prawa do odstąpienia od umowy
wskazanego w ust. 4, kara umowna określona w ust. 2 dotyczyć będzie każdej odmowy
realizacji przez placówkę handlową bonów w okresie określonym w § 2 ust. 8.
4. W przypadku znaczącego opóźnienia Wykonawcy w realizacji terminu umowy, odmowy
realizacji przez placówkę handlową bonów w terminie określonym w § 2 ust. 8 umowy, bądź
braku realizacji przez Wykonawcę postanowień zawartych w § 2 ust. 5 umowy,
Zamawiającemu, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania umowy,
przysługiwało będzie prawo do jej odstąpienia, bez obowiązku zapłaty na rzecz Wykonawcy
odszkodowania za wykonaną część umowy.
5. Kary umowne zastrzeżone w postanowieniach powyżej nie wykluczają możliwości
dochodzenia przez każdą ze stron odszkodowania na zasadach ogólnych.

§5
Spory na tle wykonywania Umowy i Sąd Właściwy
1. Strony spory wynikłe z wykonywania niniejszej umowy winny w pierwszej kolejności
rozstrzygać na drodze polubownej.
2. Spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd
powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
§6
Postanowienia końcowe
1. Strony zastrzegają formę pisemną pod rygorem nieważności dla wszelkich zmian niniejszej
umowy.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy - Kodeks
cywilny.
3. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
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