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TOM II 

Projekt Umowy 

na dostawę bonów towarowych dla świadczeniobiorców Miejsko – Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Jarocinie 

 

zawarta w dniu .............................. r. pomiędzy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Jarocinie z siedzibą w Jarocinie, ul. Wrocławska 39, 63-200 Jarocin 

reprezentowanym przez Pana Igora Armona - Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Jarocinie 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej ,,Wykonawcą”, 

 

W wyniku rozstrzygniętego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) 

została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa bonów towarowych o wartości nominalnej i 

nabywczej 10 zł, 20 zł i 50 zł na zakup artykułów spożywczych dla świadczeniobiorców 

Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ilości 6 400 szt., w tym: 

1) bony 10 zł – 600 szt., 

2) bony 20 zł – 3 200 szt., 

3) bony 50 zł – 2 600 szt.  

2. Ze względu na szczególny charakter dostaw jakimi są dostawy bonów towarowych podane 

przez Zamawiającego ilości są jedynie ilościami szacunkowymi, natomiast rzeczywista 

liczba dostawy bonów towarowych może ulec zmianie, w zależności od potrzeb 

Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia dostawy bonów 

towarowych. Okoliczność ta nie będzie podstawą do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy 

względem Zamawiającego.  

3. Bony towarowe muszą być dostarczone w formie papierowej. Zamawiający nie dopuszcza 

możliwości składania ofert na bony towarowe w formie elektronicznych kart płatniczych. 

4. Bony będą możliwe do realizacji w co najmniej trzech placówkach handlowych 

znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Jarocin, w tym jedna znajdująca 

się w mieście Jarocin.  

5. Placówki handlowe muszą: 

1) oferować co najmniej następujące artykuły: pieczywo (chleb, bułki), produkty 

zbożowe (mąka, makaron, ryż, kasza), nabiał (mleko, masło, margaryna, śmietana, 

ser), przetwory mięsne (konserwy, pasztety, wędliny), mięso, warzywa i owoce, 
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2) być otwarte co najmniej w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 

8.00 do 16.00 i w soboty w godzinach od 08:00 do 12:00 (z wyjątkiem dni ustawowo 

wolnych od pracy). Zamawiający zastrzega, że za placówki handlowe nie będzie 

uznawany kiosk lub stragan. 

6. Bony towarowe są formą pomocy społecznej dla świadczeniobiorców Zamawiającego w 

ramach wieloletniego programu wspierania finansowego  gmin w zakresie  dożywiania 

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. Bony towarowe uprawniają okaziciela 

do nabywania towarów oferowanych w placówkach handlowych wskazanych przez 

Wykonawcę. 

7. Bony towarowe powinny być należycie zabezpieczone przed podrobieniem, posiadać 

termin jego ważności, kolejny numer identyfikacyjny, napis: - Bon upoważnia do zakupu 

artykułów spożywczych z wyjątkiem napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych - 

oraz doładowań do telefonów, a także nadruk informujący o wartości nominalnej bonu.  

8. Termin dostawy przez Wykonawcę bonów towarowych do siedziby Zamawiającego nie 

może przekroczyć 3 (trzech) dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę 

pisemnego zamówienia (fax, e-mail) na dostawę wskazanej przez Zamawiającego ilości 

bonów towarowych.  

9. Bony towarowe muszą zachować ważność (umożliwiać dokonanie zakupów 

bezgotówkowych ) w okresie minimum 6 miesięcy od dnia ich dostarczenia do siedziby 

Zamawiającego – pełny okres ważności bonów towarowych musi być umieszczony na 

bonach towarowych przez Wykonawcę. 

10. Ceny oferowanych przez Wykonawcę towarów zakupionych na podstawie bonów 

towarowych nie mogą być wyższe niż ceny obowiązujące w placówce handlowej, w której 

realizowany jest bon towarowy.  

11. W przypadku, gdy wartość zakupionych towarów będzie niższa niż wartość nominalna 

bonu towarowego, pozostała część nie będzie wydawana w gotówce. W przypadku, gdy 

wartość zakupionych towarów będzie wyższa, niż wartość nominalna bonu towarowego, 

świadczeniobiorca zobowiązany będzie dokonać zapłaty brakującej kwoty ze środków 

własnych.  

12. Dostarczenie bonów do siedziby Zamawiającego należy do Wykonawcy i stanowi jego 

koszt. Przyjęcie każdej partii bonów zostanie potwierdzone protokołem odbioru. 

 

§ 2 

Bony towarowe dostarczane będą do siedziby Zamawiającego w okresie od dnia zawarcia 

umowy do dnia 31 grudnia 2019 r. sukcesywnie - według bieżących potrzeb Zamawiającego. 

 

§ 3 

1. Osoba wyznaczona do kontaktu ze strony Zamawiającego …………………….…….. 

tel. ………………………….. 

2. Osoba wyznaczona do kontaktu ze strony Wykonawcy ……………………….………. 

tel. ……………………… 

 

 

 

§ 4 

1. Maksymalne wynagrodzenie jakie zapłaci Zamawiający Wykonawcy z tytułu wykonania 
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umowy wynosi …………………………………………..….. zł brutto 

(słownie: ………………………………………………………………………………). 

2. Kwota, o której mowa w ust.1 stanowi maksymalną kwotę do jakiej Zamawiający może 

zlecać wykonanie dostaw będących przedmiotem umowy. 

3. Zamawiający przekaże wynagrodzenie za dostarczone bony towarowe, stanowiące 

iloczyn wartości 1 szt. bonu towarowego o nominale 10 zł, 20 zł, 50 zł i liczby 

zamówieniowych bonów towarowych na rachunek bankowy Wykonawcy. 

4. Całkowite wynagrodzenie należne Wykonawcy, z uwzględnieniem zapisów ust. 1, będzie 

uzależnione od rzeczywistej ilości dostarczonych bonów towarowych. 

5. Wykonawca każdorazowo zobowiązuje się do wystawienia faktury VAT/rachunku w 

dniu otrzymania danej partii bonów. 

6. Rozliczenie należności Wykonawcy, nastąpi na podstawie faktury VAT/rachunku 

wystawianej przez Wykonawcę. 

7. Jako termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

8. Termin płatności faktury VAT/rachunku ustala się na 14 dni licząc od daty doręczenia 

prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu.  

9. Wynagrodzenie, określone w ust. 1, nie będzie podlegało waloryzacji przez okres 

wykonywania przedmiotu umowy.  

 

§ 5 

1. Zamawiający ma prawo do bieżącej kontroli jakości świadczonych dostaw oraz ich 

zgodności z opisem przedmiotu zamówienia.  

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas wykonywania przedmiotu umowy 

Zamawiający wykaże nieprawidłowości w formie pisemnej i  wskaże termin ich 

usunięcia.  

3. Wykonawca jest zobowiązany zastosować się niezwłocznie do zaleceń Zamawiającego 

wynikających z czynności kontrolnych, o których mowa w ust. 1 . 

4. Nie usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości we wskazanym terminie może 

spowodować rozwiązanie zawartej umowy w trybie natychmiastowym z winy 

Wykonawcy.   

  

§ 6 

1. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za szkody, wyrządzone przez swoich 

pracowników podczas wykonywania przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 100 000,00 zł. Wykonawca 

zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzonej działalności gospodarczej przez cały okres obowiązywania umowy.  

 

 

 

§ 7  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki w wykonywaniu 
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przedmiotu umowy.   

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, zwłaszcza 

za wykonywanie przedmiotu umowy niezgodnie z postanowieniami §1 umowy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa § 4 ust 1 za każde niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

przedmiotu umowy.  

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  w wysokości 20% wynagrodzenia 

brutto określonego, w § 4 ust. 1 umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia  

brutto określonego, w § 4 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania wystąpienia z żądaniem zapłaty. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z 

przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia,   o którym mowa w  § 4 ust. 1 umowy. 

7. Zamawiający ma prawo do potracenia należności naliczonych z tytułu kar umownych z 

płatności za faktury Wykonawcy. 

8. Niezależnie od kar umownych zastrzeżonych w umowie, jeżeli nie pokryją one 

poniesionych szkód, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

9. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 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 tych okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy (art. 145 Pzp). 

10. W razie nierozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 

ustalonym zgodnie z postanowieniami SIWZ i niniejszej umowy Zamawiający ma prawo 

od umowy odstąpić, a Wykonawca wówczas zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 20% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. 

Z prawa odstąpienia Zamawiający ma prawo skorzystać w terminie 7 dni o ustalonego 

terminu rozpoczęcia któregokolwiek z etapu przedmiotu umowy. 

 

§ 8 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w każdym z następujących przypadków: 

1) Wykonawca nie rozpoczął dostaw bez uzasadnionej przyczyny, oraz nie reaguje na 

złożone na piśmie wezwanie Zamawiającego do rozpoczęcia dostaw, 

2) Wykonawca przerwał bez uzasadnionej przyczyny realizację dostaw na okres 

dłuższy niż 5 dni, 

3) Wykonawca nie wykonuje usług zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje 

swoje zobowiązania umowne, a Zamawiający bezskutecznie wezwał go do zmiany 

sposobu wykonania umowy i wyznaczył mu w tym celu odpowiedni termin, 

4) jeżeli zostanie ogłoszona likwidacja firmy Wykonawcy, 
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5) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 

z podaniem uzasadnienia oraz może być dokonane w terminie 7 dni od wystąpienia 

przyczyny uprawniającej do odstąpienia od umowy, o których mowa w ust. 1. 

3. Zamawiający ma prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku 

niewywiązywania się Wykonawcy z obowiązków wynikających z niniejszej umowy, a w 

szczególności w przypadku stwierdzenia rażących zaniedbań w okresie obowiązywania 

umowy, jakości dostaw lub rzetelności rozliczeń. 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zmiany obowiązujących na dzień 

podpisania umowy przepisów prawa. 

 

§ 9 

1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w Umowie. Zmiana Umowy 

dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Pzp, w tym  art. 144 

ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z  2018r., poz. 1986) oraz 

określonych w niniejszej umowie. 

2. Poza przypadkami określonymi w punkcie poprzedzającym, zmiany Umowy będą mogły 

nastąpić w następujących przypadkach: 

1) zmiany wynagrodzenia wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany w przypadku 

zmiany powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie wysokości stawki 

podatku od towarów i usług 

2) zmiany miejsca usytuowania placówek handlowych, w których realizowane będą 

dostarczone bony towarowe, w przypadku zmiany lokalizacji placówki handlowej 

3) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez 

zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu nazwy), 

4) dopuszczalne są zmiany umowy, które wynikają ze zmiany obowiązujących 

przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie umowy do nowego stanu 

prawnego, 

5) zmiany ilości dostarczanych bonów wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany w 

przypadku zmniejszonego lub zwiększonego zapotrzebowania zgłoszonego przez 

Zamawiającego w terminie 3 dni przed planowanym zmniejszeniem lub 

zwiększeniem dostaw. 

3. Zmiany w zakresie nazwy usług, danych Stron, w szczególności ich adresów, 

przedstawicieli Stron, innych osób wskazanych imiennie w umowie będą dokonywane w 

formie pisemnej  pod rygorem nieważności. 

 

§ 10 

Wykonawca może powierzyć wykonanie usługi innemu podmiotowi. 

 

                                                                              § 11 

1. Integralnymi składnikami niniejszej Umowy są: 
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1.1. Załącznik Nr 1 do umowy  - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z 

załącznikami, 

1.2. Załącznik Nr 2 do umowy - Oferta Wykonawcy, 

1.3. Załącznik nr 3 do umowy – Wykaz placówek handlowych akceptujących realizację 

oferowanych przez Wykonawcę bonów towarowych.   

 

§ 12 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy o pomocy 

społecznej, ustawy prawo zamówień publicznych, oraz kodeksu cywilnego. 

 

§ 13 

Sądem właściwym do dochodzenia roszczeń wynikających z niniejszej umowy jest sąd 

właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.                                                                             

                                                                     

§ 14 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony. 

 

 

 

 

 

 

……………………………………….                            ……………………………………... 

              WYKONAWCA                 ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 


