
BDG-WAD.2720.220.2018                                     Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 
 
 

PROJEKT UMOWY  
 UMOWA NR…..…./2018 

 
 
zawarta w dniu ……………. w Bydgoszczy pomiędzy: 
......................................................................................................................................., 
NIP: ............................., REGON: ....................................,   
reprezentowanym przez: 
.................................... - .................................... 
zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym”, 
a 
.......................................................................................................................................,  
Wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
……………………………………………………………………………………….. 
Nr KRS ……………………………. 
NIP: ............................., REGON: ....................................,  
reprezentowanym (ą) przez: 
.................................... - .................................... 
zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”. 
 
W wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów 
art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. 2017 
poz. 1579 z późn. zm.), zawarto umowę o następującej treści: 

 
§ 1 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie na dostawę bonów towarowych w postaci 
papierowej/postaci elektronicznej karty płatniczej* dla Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.  

 
§ 2 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
1) bony towarowe jako środek płatniczy, będą uprawniały do bezgotówkowego zakupu towarów  

i usług m.in.: artykułów spożywczych, artykułów kosmetycznych i chemicznych, artykuły odzieżowych  
i obuwniczych, artykułów gospodarstwa domowego, sprzętu AGD, artykułów wyposażenia mieszkań, 
usług; 

2) miejsce realizacji bonów towarowych: placówki handlowe i usługowe na terenie całego kraju; 
3) ilość zamawianych bonów towarowych* 

41 szt. po 160,00 zł, 
47 szt. po 120,00 zł, 
138 szt. po 80,00 zł 
lub 
……... szt. o nominale ……. zł 
……... szt. o nominale ……. zł 

4) łączna wartość nominalna bonów wynosi 23 240 zł brutto; 
5) koszt ubezpieczenia bonów ponosi Wykonawca; 
6) Zamawiający ma możliwość zgłoszenia, w formie faksowej lub e-mailowej, reklamacji, w razie 

stwierdzenia braku ilościowego bądź wady jakościowej bonów. Uzupełnienie lub wymiany bonów na 
bony wolne od wad nastąpi na koszt Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. 
Zamawiający może zgłaszać reklamacje dotyczące wady jakościowej bonów przez cały okres ważności 
bonów oraz przez 1 miesiąc po upływie terminu ich ważności; 

7) termin ważności bonów towarowych musi być zamieszczony na bonach towarowych i nie może być 
krótszy niż 12 miesięcy od dnia podpisania umowy; 

8) bony towarowe w postaci papierowej muszą spełniać następujące wymagania:* 
a) muszą być dostarczone w opakowaniach zbiorczych (przez opakowanie zbiorcze Zamawiający rozumie 

opakowanie zawierające bony o tym samym nominale), 
b) Wykonawca zobowiązany jest do pełnego zabezpieczenia bonów (np. znak wodny, hologram) bez 

konieczności dodatkowego oznakowania bonów przez Zamawiającego, 
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c) zarówno Zamawiający, jak i użytkownicy bonów w formie papierowej nie będą obciążeni żadnymi 
opłatami przez cały okres ich ważności, 

d) oferowany przedmiot zamówienia musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
prawa, 

e) Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty wykazu punktów honorujących bony w formie 
papierowej, na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.  

lub 
9) bony towarowe w postaci elektronicznej karty płatniczej muszą spełniać następujące wymagania:* 

a) muszą być dostarczone w opakowaniach zbiorczych (przez opakowanie zbiorcze Zamawiający rozumie 
opakowanie zawierające karty płatnicze o takiej samej wartości doładowania), 

b) aktywacja karty musi być bezpłatna,  
c) aktywacja bonów nastąpi automatycznie najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od odbioru bonów przez 

Zamawiającego, 
d) Zamawiający nie dopuszcza możliwości wymiany bonów na gotówkę, w bankomacie lub banku, 
e) Wykonawca zapewni możliwość wykonania dowolnej liczby transakcji (bez limitu dziennego), za 

pomocą bonu towarowego w formie karty płatniczej, do wysokości dostępnych środków na karcie 
płatniczej, 

f) żaden bon (karta płatnicza) nie będzie posiadać indywidualnego i niepowtarzalnego kodu służącego 
do autoryzacji wykonywanych transakcji, np. cyfrowy kod PIN, 

g) bony (karta płatnicza) będą posiadały możliwość ich bezpłatnego zastrzeżenia, na wypadek 
zagubienia, zniszczenia lub kradzieży, a użytkownik będzie miał możliwość otrzymania duplikatu 
karty, 

h) Wykonawca zapewni dedykowaną infolinię użytkownikom bonów, 
i) zarówno Zamawiający, jak i użytkownicy bonów w formie karty płatniczej nie będą obciążeni opłatą za 

użytkowanie tej karty, przez cały okres jej ważności, 
j) bony będą posiadały możliwość nieodpłatnego sprawdzania salda dostępnych środków,  

za pomocą telefonu lub Internetu, 
k) oferowany przedmiot zamówienia musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

prawa, 
l) Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty wykazu punktów honorujących bony w formie 

karty płatniczej, na terenie całego kraju. 
 

§ 3 
1. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do 12 grudnia 2018 r. 
2.  Miejscem dostarczenia bonów jest siedziba Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy mieszcząca się przy ul. ks. 

Stanisława Konarskiego 1-3, pokój 127 - I piętro, budynek „C”, w godzinach pracy Urzędu, tj. od 700 do 1500 (od 
poniedziałku do piątku). 

3. Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z Zamawiającym dokładnego terminu dostawy. 
4. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do odbioru bonów jest pani Magdalena Dembowska lub pan 

Aleksander Cichy. 
5. W dniu dostarczenia bonów Zamawiający dokona ich sprawdzenia, co do zgodności z warunkami zawartymi 

w niniejszej umowie (sprawdzenie ilościowe). 
6. W razie stwierdzenia wad, braków lub innych niezgodności Wykonawca zobowiązuje się wymienić bony na 

zgodne z warunkami określonymi w niniejszej umowie lub dostarczyć brakujące bony w terminie 3 dni 
roboczych. 

 
§ 4 

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie określone w Formularzu oferty 
Wykonawcy, którego kopia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, w kwocie: 
brutto: ……………..….. złotych (słownie: ……………………………………złotych …../100) 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje kompletną i ostateczną cenę, uwzględniającą wszystkie 
przewidywane koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w szczególności: zysk Wykonawcy, 
wszelkie upusty, podatki (naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień składania oferty), a także 
pozostałe koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia na warunkach, formie i w zakresie 
określonym w Zapytaniu ofertowym, bez których realizacja przedmiotu zamówienia nie byłaby możliwa. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający zapłaci przelewem w terminie do 14 dni, na rachunek 
bankowy Wykonawcy wskazany w prawidłowo wystawionych i dostarczonych, do siedziby Zamawiającego, 
fakturze VAT, rachunku lub noty księgowej. 

 
§ 5 
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1. Stronom przysługuje prawo do naliczenia kar umownych w następujących przypadkach: 
1) Zamawiającemu przysługuje naliczanie kar umownych: 

a) z tytułu opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1  
w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 4 ust. 
1, liczonej za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 10% łącznej kwoty wynagrodzenia, o którym mowa 
w § 4 ust. 1, 

b) za odstąpienie Wykonawcy od Umowy lub rozwiązanie Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących 
po jego stronie - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym 
mowa w § 4 ust. 1, 

c) za odstąpienie Zamawiającego od Umowy lub rozwiązanie Umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym 
mowa w § 4 ust. 1, 

2) Wykonawcy przysługuje naliczanie kar umownych: 
a) za odstąpienie Zamawiającego od Umowy lub rozwiązanie Umowy przez Zamawiającego z przyczyn 

leżących po jego stronie w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu Umowy,  
o którym mowa w § 4 ust.1. 

2. W przypadku gdy szkoda poniesiona przez strony przewyższa wysokość zastrzeżonej kary umownej, strony 
zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. 
4. Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy wyłączają jedynie 

zdarzenia losowe związane z działaniem siły wyższej, przez którą rozumie się zdarzenia zewnętrzne 
niemożliwe do przewidzenia, której skutkom nie można zapobiec. 

 
§ 6 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy może 
zagrozić interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić 
od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku 
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli: 
1) w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, jeżeli sąd odmówi ogłoszenia 

upadłości z uwagi na niewystarczające aktywa na prowadzenie upadłości, jeżeli Wykonawca zawrze  
z wierzycielami układ powodujący zagrożenie dla realizacji umowy lub nastąpi likwidacja 
przedsiębiorstwa Wykonawcy, jeżeli w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie 
majątku Wykonawcy lub znacznej jego części – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w 
terminie 21 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o okolicznościach uzasadniających 
odstąpienie od umowy z tej przyczyny; 

2) Wykonawca, nienależycie wykonuje umowę, w szczególności, gdy opóźnienie w wykonaniu obowiązku,  
o którym mowa w §1 przekroczy łącznie 14 dni od terminu, o którym mowa w §3 ust. 1 niniejszej umowy. 
Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 21 dni od dnia powzięcia przez 
Zamawiającego wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tej przyczyny. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w każdym przypadku, w szczególności, jeżeli: 
1)  Wykonawca nie rozpoczął realizacji dostawy wynikającej z Umowy, pomimo pisemnego wezwania 

Zamawiającego w terminie 5 dni od doręczenia wezwania – w tym przypadku odstąpienie ma skutek 
natychmiastowy; 

2) Wykonawca, mimo wezwań Zamawiającego, realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową – w 
tym przypadku odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 21 dni od dnia powzięcia przez 
Zamawiającego wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tej przyczyny; 

 
§ 7 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie 
obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa. 

 
§ 8 

Spory wynikłe ze stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 
 

§ 9 
Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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§ 10 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze 
Stron. 

 
 

ZAMAWIAJĄCY: 
 
 
 

…………………………… 

WYKONAWCA: 
 
 
 

………………………….. 

*odpowiedni wariant zostanie wpisany w zależności od formy bonów zaproponowanych przez Wykonawcę. 


