
ZAŁĄCZNIK NR 6 
 

WZÓR UMOWY 
 
zawarta dnia ……………., pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w 
Starogardzie Gdańskim przy Al. Jana Pawła II 6, zwanym w dalszej części umowy 
„Zamawiającym” 
reprezentowanym przez: 
Dyrektora – Bernadetę Smuda 
a 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez: 
……………………………………………… 
o następującej treści: 

§1 
Wykonawca wyłoniony w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zobowiązuje się do 
wykonania na rzecz Zamawiającego zadania p.n.; 
„Dostawa talonów (bonów) żywnościowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Starogardzie Gdańskim w 2014 r.”, zgodnie ze złożona ofertą cenową, wykazem 
placówek handlowych i specyfikacją istotnych warunków zamówienia, która stanowi 
integralną część umowy. 
 

§2 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa talonów żywnościowych dla Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim w ilości do 40 000 szt., nie mniej niż 
30 000 szt. o nominale 10 PLN, za które klienci ośrodka będą nabywać artykuły 
żywnościowe w punktach wskazanych przez Wykonawcę. 

2. Klienci MOPS za talony nabywać będą wyłącznie artykuły żywnościowe. 
Niedopuszczalne jest wydawanie za talony artykułów luksusowych, papierosów i 
alkoholu. 

3. Druk talonów Wykonawca wykona na swój koszt. 
4. Talony o nominałach 10 zł, powinny być należycie zabezpieczone przed podrabianiem. 
5. Talony powinny posiadać datę termin ważności oraz kolejny numer identyfikacyjny. 
6. Talony powinny być ponumerowane kolejno w każdej dostawie. 
7. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia realizacji talonów przez klientów w 

godzinach od 7:00 do 19:00 w dni powszednie oraz w godzinach od 8:00 do 14:00 w 
soboty w punkcie handlowym położonym na terenie miasta Starogard Gdański. 

8. Talony  o wartości jednostkowej 10 zł dostarczane będą na koszt Wykonawcy. 
9. Pierwsza ilość i termin dostawy talonów nastąpi w terminie uzgodnionym po podpisaniu 

umowy. 
10. Talony nie będą wymagały cięcia, stemplowania i podpisywania przez Zamawiającego. 
11. Na talonach Wykonawca zamieści zapis: „ZAKAZ SPRZEDAŻY WYROBÓW 

TYTONIOWYCH I ALKOHOLOWYCH”. 
12. Minimalny termin ważności talonów do realizacji: do 31.03.2015 r. 



13. Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego do 
31.12.2014 r.   

14. Podstawą odbioru każdej partii przedmiotu dostawy będzie protokół odbioru sporządzony 
przy odbiorze dostawy. 

15. Wykonawca dostarczy talony do siedziby Zamawiającego w terminie 5 dni od 
otrzymania pisemnego zamówienia. 

§3 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji całości zamówienia tj. dostawy 40 000 

talonów o nominale 10 zł wyniesie brutto: …………………. 
(słownie ………………………………) 

2. W przypadku realizacji tylko części umowy wynagrodzenie Wykonawcy zostanie 
proporcjonalnie pomniejszone. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania należności za otrzymane talony w ciągu 
21 dni od daty otrzymania noty księgowo-obciążeniowej (rachunku, faktury VAT), 
potwierdzonej protokołem odbioru, na wskazane konto Wykonawcy. 

4. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku  Zamawiającego. 
 

§4 
Strony postanawiają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 
obowiązywać je będą następujące kary umowne: 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) w wysokości 1% wartości zamówionej partii talonów za każdy dzień zwłoki, jeżeli nie 
dostarczono talonów w terminie z powodu okoliczności, za które odpowiada 
Wykonawca, 

b) w wysokości 1% wartości zamówionej partii talonów za każdy dzień zwłoki, za 
dostarczenie talonów w ilości nie odpowiadającej zamówieniu (braki ilościowe). 

 
§5 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z faktury 
wystawionej przez Wykonawcę. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 
zastrzeżone kary umowne, w przypadku gdy nie pokryją wartości poniesionych szkód 
 

§6 
Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia podpisania umowy do dnia 
31.12.2014 r. 
 

§7 
1. Niniejsza umowa może być rozwiązana: 

a) przez każdą ze stron z obowiązującym 30-dniowym okresem wypowiedzenia, 
rozpoczynającym swój bieg z dniem otrzymania pisma wypowiadającego umowę 
przez drugą stronę, 



b) przed upływem terminu na jaki została zawarta w trybie natychmiastowym przez 
każdą ze stron w przypadku nie wywiązywania się przez drugą stronę z istotnych 
postanowień umowy, 

c) w przypadku naruszenia zakazu sprzedaży artykułów luksusowych, alkoholowych i 
tytoniowych, jak też w przypadku opóźnienia w dostawie talonów do siedziby 
Zamawiającego, powyżej 5 dni, Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie 
natychmiastowym 

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może 
żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 
§8 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci 
aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności. 

2. Strony zgodnie ustalają, iż zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz 
wprowadzania nowych postanowień, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich 
uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty. 

 
§9 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepis ustawy 
Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

2. Strony zgodnie oświadczają, że tryb przewidziany w Ustawie z dnia 29.01.2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) i aktach wykonawczych do tej 
ustawy został zachowany. 

 
§10 

Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania przedmiotu umowy stron poddają 
rozstrzygnięciu sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 
 

§11 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 
stron. 
 
 
 WYKONAWCA                                                                                            ZAMAWIAJĄCY 
 
 
 
 


