Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu
Znak sprawy: SZ/D/BU/100/15
- Wzór umowy Umowa Nr ……………………………….
Dnia ………………………… 2015 roku została zawarta umowa pomiędzy:
Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z siedzibą 90-562 Łódź przy ul. Łąkowej
11, (NIP 727-27-55-012, REGON: 100804793), zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:
……………………………………………………….. - ……………………………………………………..
a firmą:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
zwaną w treści umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez:
……………………………………………………….. - ……………………………………………………..
o następującej treści:
§1
1.
2.

3.
4.

Niniejsza umowa została zawarta bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późń. zm)., z uwagi na brzmienie art. 4 pkt 8 w/w ustawy.
Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa przez Wykonawcę bonów towarowych w formie papierowej
o nominałach 50,00 zł każdy w ilości 820 sztuk wraz z kopertami w ilości 171 sztuk o łącznej wartości
……………………… zł brutto (słownie: …………………………………………………………………..), zwanych w dalszej części umowy
„bonami” lub przedmiotem zamówienia.
Ustalona powyżej wartość obejmuje wszelkie niezbędne koszty poniesione przez Wykonawcę w celu realizacji
przedmiotu zamówienia, w tym koszty dostawy bonów do siedziby Zamawiającego.
Zamawiający po zawarciu niniejszej umowy zobowiązuje się dokonać przedpłaty w terminie do trzech dni
roboczych od dnia otrzymania faktury proforma w kwocie, o której mowa w ust. 2 za przedmiot zamówienia,
a Wykonawca zobowiązuje do dostawy bonów do siedziby Zamawiającego w terminie do pięciu dni od dnia
zapłaty pełnej należności przez Zamawiającego, jednak nie później niż do dnia 30 listopada 2015 roku.
§2

1.

2.
3.

Bony zawierać muszą oznaczenie w zakresie wartości nominalnej oraz daty ważności oraz muszą umożliwiać
nabywanie towarów w wielobranżowych punktach handlowych oferujących, co najmniej asortyment taki jak:
1) spożywczy,
2) mięsny i wędliniarski,
3) chemia gospodarcza,
4) kosmetyki,
5) sprzęt AGD i RTV,
6) odzież.
Wymieniony asortyment, o którym mowa w ust. 1 winien być dostępny dla kupujących w ilościach jednostkowych
bez wymogu kupowania opakowań zbiorczych.
Wykonawca gwarantuje, że dostarczone w ramach niniejszej umowy bony będą miały termin ważności, co
najmniej do dnia 30 listopada 2016 roku.
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§3
Osobami odpowiedzialnymi za koordynowanie obowiązków wynikających z niniejszej umowy są:
1) ze strony Zamawiającego:
Imię i nazwisko

Telefon kontaktowy

Adres poczty elektronicznej

Telefon kontaktowy

Adres poczty elektronicznej

2) ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko

§4
1.
2.

3.

4.

Strony ustalają, iż z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia przysługują kary
umowne określone w ust. 2.
Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:
1) w przypadku niedotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie
Zamawiającego, Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 1% łącznej wartości bonów
w kwocie brutto, o której mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia, w odniesieniu do
terminu, o którym mowa w §1 ust. 4 niniejszej umowy,
2) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 10% łącznej wartości bonów w kwocie brutto, o której mowa w § 1 ust. 2
niniejszej umowy,
3) w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy, przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących
po drugiej stronie, ta ostatnia zapłaci karę umowną w wysokości 10 % łącznej wartości bonów w kwocie
brutto, o której mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.
Przewidziane w tym paragrafie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego
odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych, do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującej Wykonawcy
należności na podstawie noty księgowej obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego.
§5

1.

2.

Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy
w następujących sytuacjach:
1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
a) jeżeli opóźnienie w terminie realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w §1 ust. 4 niniejszej
umowy przekroczy 5 dni,
b) gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu zamówienia bez uzasadnionej przyczyny,
2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający bezpodstawnie nie przystąpi do
odbioru bonów lub odmawia odbioru bonów.
Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi
zawierać uzasadnienie.
§6

Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową obowiązują odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
§8
Ewentualne spory mogące wyniknąć z treści niniejszej umowy lub w związku z jej wykonywaniem rozstrzygać będzie
sąd powszechny miejscowo i rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§9
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

Wykonawca

Zamawiający
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