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UMOWA nr ……… /DA/2006 
 
zawarta w dniu …………..2006r. w Słupsku pomiędzy: 
 
„Wodociągi Słupsk” spółką z o.o. z siedzibą w Słupsku przy ul. E. Orzeszkowej 1 wpisaną do 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000007835, posiadającą numer identyfikacji 
podatkowej 839-000-55-92, reprezentowaną przez:  

 
Ryszarda Gronowskiego – Prezesa Zarządu 
 
zwaną dalej Zamawiającym 
a 
………………………………………………………………………….................., posiadającym 
numer identyfikacji podatkowej …………………………………., reprezentowanym  przez: 
 
……………………………… - …………………………….. 
 
……………………………….-……………………………… 
 
zwaną dalej Wykonawcą 
 
 
W wyniku wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z 
postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, strony zawierają 
umowę następującej treści: 
  

§ 1 
Przedmiot Umowy 

 
1. Na podstawie niniejszej umowy oraz oferty Wykonawcy z dnia………., stanowiącej integralną 

część umowy (zał. nr. 1) Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaŜy i dostawy do siedziby 
Zamawiającego bonów towarowych w formie papierowej w następujących ilościach i 
nominałach: 
a) nominał 50 zł w ilości    778 sztuk,     
b) nominał 20 zł w ilości  1945 sztuk,  
c) nominał 10 zł w ilości      44 sztuki.  

      Łączna wartość nominalna bonów towarowych wynosi 78.240,00 zł ( słownie: siedemdziesiąt  
      osiem tysięcy dwieście czterdzieści złotych). 
2. Bony towarowe o których mowa w ust.1, uprawniają okaziciela do nabycia towarów do 

wysokości ich wartości nominalnej w placówkach handlowych, których wykaz stanowi 
integralną część umowy ( zał. nr.2). 

3. Pod pojęciem "bonów towarowych", naleŜy rozumieć emitowane i oferowane przez 
Wykonawcę znaki legitymacyjne na okaziciela podlegające wymianie na towary lub usługi w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(Dz. U. z 2003 r Nr 153, poz. 1503 ze zm.). 

4. Wykonawca gwarantuje termin realizacji bonów od chwili ich nabycia przez Zamawiającego do 
dnia…………………… . 

5. Przedmiot umowy zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego w Słupsku przy ul. E. 
Orzeszkowej 1 ( Budynek B, pok. Nr 5 - kasa) na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. 
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§ 2 

Termin wykonania 
 

Wykonawca zobowiązuje do wykonania przedmiotu umowy w terminie 5 dni roboczych licząc 
od dnia podpisania niniejszej umowy. Dostawa bonów nastąpi w dniu roboczym w godz. 8:00 – 
13:00. 

 
                                                                     § 3 
                                                                 Zapłata 

 
Za przedmiot umowy Wykonawcy naleŜna jest zapłata w kwocie  
brutto: ……………………………. zł (słownie…………………………………………..), w tym 
podatek VAT w kwocie …………… zł (słownie: ………………………………………….). 
 

§ 4 
Odbiór przedmiotu umowy 

 
1. Zamawiający dokona odbioru ilościowego i jakościowego przedmiotu umowy w dniu jego 

dostarczenia do siedziby Zamawiającego. Bezusterkowy odbiór będzie potwierdzony 
protokołem odbioru podpisanym przez upowaŜnionych przedstawicieli Zamawiającego. 

2. Osobą upowaŜnioną przez Zamawiającego do odbioru przedmiotu umowy jest kasjer pani 
Monika Labuda. 

3. W przypadku wystąpienia niezgodności stwierdzonych podczas dokonania odbioru 
Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę (pisemnie lub za pośrednictwem faksu) do ich 
usunięcia.  

4. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o stwierdzonych niezgodnościach w terminie 2 dni 
roboczych od daty dokonania odbioru. 

5. Wykonawca zapewni usunięcie niezgodności w terminie nie dłuŜszym niŜ 5 dni roboczych od 
daty przesłania zawiadomienia. 

  
§ 5 

Warunki płatno ści 
 
1. Zapłata za przedmiot umowy nastąpi przelewem w terminie 2 dni roboczych licząc od dnia 

dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę faktury pro-forma. 
2.   Wykonawca wystawi fakturę pro-forma po podpisaniu umowy. 
 

§ 6 
Kary umowne 

 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 umowy, w przypadku 
odstąpienia od umowy z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy, 
b) w wysokości 0,3% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 za kaŜdy dzień zwłoki 
w przypadku niedotrzymania terminów, o których mowa w § 2 oraz § 4 ust.5, z przyczyn, za 
które odpowiedzialność ponosi wyłącznie Wykonawca. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 
a) w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 umowy, w przypadku 
odstąpienia od umowy z przyczyn leŜących po stronie Zamawiającego, 
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b) w wysokości 0,3% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 za kaŜdy dzień zwłoki 
w przypadku niedotrzymania terminu odbioru o którym mowa w § 4 ust.1 z przyczyn, za które 
odpowiedzialność ponosi wyłącznie Zamawiający. 

3. NaleŜne Zamawiającemu kary umowne mogą być potrącone Wykonawcy z przysługującego mu 
wynagrodzenia. 

§ 7 
Ustalenia końcowe 

 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zmianami) oraz 
Kodeksu cywilnego, jeŜeli przepisy w/w ustawy nie stanowią inaczej. 

2. Wszelkie zmiany w treści umowy oraz jej uzupełnienia wymagają zachowania formy pisemnej 
pod rygorem niewaŜności. 

3. Miejscem rozwiązywania ewentualnych sporów jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
4. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej 

ze stron. 
 
 
Załączniki do umowy: 
1. Oferta Wykonawcy z dnia …………… 
2. Wykaz placówek handlowych 
 
 
 
 
Wykonawca                                  Zamawiający 
 


