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Załącznik nr 7 do SIWZ
UMOWA nr CRU/
(wzór)

/Z/

zawarta w Częstochowie w dniu
zgodnie z wynikiem postępowania
o udzielenie
zamówienia
publicznego
przeprowadzonego
w
trybie
przetargu
nieograniczonego na zakup i dostawę bonów towarowych na artykuły spożywczoprzemysłowe dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie,
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (j.t. Dz. U.
z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy:
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Częstochowie
z siedzibą przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa
NIP: 573-230-29-50, REGON: 002741290,
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”
reprezentowanym przez:
Dyrektora – Barbarę Mizerę, działającą na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta
Częstochowy nr BDG.077.610.2014 z dnia 06.06.2014 r.
oraz
Zastępcę Dyrektora – Małgorzatę Mruszczyk, działającą na podstawie upoważnienia
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie z dnia 09.06.2014 r.
a
z siedzibą
NIP:
, REGON:
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”
reprezentowanym przez:
łącznie zwane dalej „Stronami”, o następującej treści:
§ 1.
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup i dostawa bonów towarowych w formie
papierowej na artykuły spożywczo-przemysłowe dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Częstochowie w następujących ilościach i nominałach:
1) bony towarowe o nominale 10,00 zł w ilości 10 600 sztuk;
2) bony towarowe o nominale 20,00 zł w ilości 3 880 sztuk.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia mniejszej ilości bonów niż ilości
określone w § 1 ust. 1 umowy oraz możliwość przesunięć ilościowych pomiędzy
nominałami bonów i z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia
finansowe ani prawne.
3. Przez bony towarowe, zwane dalej bonami, należy rozumieć emitowane i oferowane
przez Wykonawcę znaki legitymacyjne na okaziciela podlegające wymianie na towary
lub usługi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z poń. zm.).
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4. Bony towarowe będą realizowane we wskazanej przez Wykonawcę w ofercie szerokiej
sieci punktów handlowych na terenie miasta Częstochowy.
5. Każdy bon musi być opatrzony napisem, z którego treści będzie wynikać, że na jego
podstawie nie można dokonać zakupu alkoholu, wyrobów tytoniowych oraz sprzętu RTV
i AGD.
§ 2.
1. Dostawa bonów odbywać się będzie sukcesywnie, co najmniej raz w miesiącu, po
uprzednim przekazaniu przez Zamawiającego zamówienia wartościowo-ilościowego
w terminie do 3 dni roboczych licząc od dnia złożenia zamówienia przez
Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostawy bonów towarowych w ilościach
i nominałach zgodnie ze złożonym zamówieniem.
3. Zamówienie o którym mowa w ust. 1 Zamawiający składa w formie elektronicznej na
adres e-mail:
wraz z określeniem ilości i wartości nominalnej.
4. Osobami odpowiedzialnymi za realizację zamówienia są:
1) ze strony Wykonawcy:
;
2) ze strony Zamawiającego:
.
(imię, nazwisko)

5. Okres realizacji każdej partii bonów w punktach handlowych musi wynosić co najmniej
6 miesięcy od daty przekazania bonów Zamawiającemu.
6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego
przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa,
7. Przyjęcie każdorazowej dostawy bonów towarowych przez Zamawiającego nastąpi po
uprzednim sprawdzeniu ilości i nominałów, zgodnie ze złożonym uprzednio
zamówieniem.
8. Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia bonów towarowych w przypadku
stwierdzenia nieprawidłowości lub wadliwości dostarczonych bonów.
9. Stwierdzone w dostawie braki lub wadliwości Wykonawca zobowiązuje się uzupełnić lub
usunąć w ciągu 3 dni roboczych od ich zgłoszenia przez Zamawiającego.
10. Wykonawca raz na kwartał (do 10-go dnia następnego miesiąca za poprzedni kwartał)
zobowiązuje się dostarczyć wykaz n/t punktów handlowych, w których zrealizowano
wydane bony.
§ 3.
1. Zamawiający zobowiązuje się do odebrania i zapłaty za bony towarowe uprawniające do
ich wymiany na artykuły spożywczo-przemysłowe w ilości określonej w zamówieniu,
o którym mowa w § 2 ust. 1.
2. Należność za bony towarowe wraz z prowizją Wykonawcy regulowana będzie przez
Zamawiającego przelewem, na konto bankowe wskazane przez Wykonawcę w treści
faktury VAT na podstawie wystawionej faktury VAT oraz noty księgowo-obciążeniowej,
w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.
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3. Wartość przedmiotu umowy strony ustalają do kwoty brutto
zł
(słownie:
zł),
wynikającej z oferty.
4. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 3, ma charakter wynagrodzenia maksymalnego za
realizację pełnego zakresu przedmiotu umowy.
5. W momencie dostawy Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu not
księgowych za bony towarowe oraz faktury VAT za prowizję.
6. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających
z niniejszej umowy na osoby trzecie.
7. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą, gdy jej łączna wartość równa będzie kwocie
określonej w ust. 3.
8. Na realizację umowy zostały zabezpieczone środki finansowe w budżecie MOPS na rok
2015: dział …......./ rozdział …........../ § …..............
9. Ewentualna zmiana klasyfikacji budżetowej nie wymaga zmiany umowy, a Wykonawca
wyraża zgodę, aby Zamawiający dokonywał tego we własnym zakresie, bez
konieczności informowania Wykonawcy.
§ 4.
Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania do dnia 31.12.2015 r.,
z zastrzeżeniem § 3 ust. 7 umowy.
§ 5.
1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w następujących przypadkach
i wysokościach:
1) w razie niedostarczenia przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1
umowy, Wykonawca zapłaci karę za każdy dzień opóźnienia, w wysokości 0,05 %
kwoty określonej w złożonym zamówieniu.
2) w razie nieusunięcia stwierdzonych przez Zamawiającego braków lub wadliwości
w dostawie w terminie określonym w § 2 ust. 9 w wysokości 0,05 % kwoty określonej
w złożonym zamówieniu.
3) za niewykonanie obowiązku wynikającego z § 2 ust. 10 umowy, za każdy dzień
zwłoki w wysokości 0,02 % wartości brutto za złożone w tym okresie zamówienia.
4) za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez Wykonawcę lub Zamawiającego
z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 % wartości umowy brutto
określonej w § 3 ust. 3 niniejszej umowy.
2. Kary umowne określone w niniejszej umowie podlegają sumowaniu oraz mogą być
naliczane i dochodzone niezależnie z różnych tytułów.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy za wykonanie lub przyszłe wykonanie umowy, na co Wykonawca wyraża
zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskania pisemnego
potwierdzenia.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na
zasadach Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
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5. Strony mogą zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania niniejszej umowy w przypadku, gdy jest to następstwem zdarzenia siły
wyższej, lub też w przypadku zawarcia obopólnego porozumienia rekompensującego
skutki niewykonania umowy.
§ 6.
1. Wykonawca może powierzyć podwykonawcom wykonanie części przedmiotu umowy
w zakresie określonym w ofercie Wykonawcy.
2. Za działania lub zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne
działania lub zaniechania.
§ 7.
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. Zamawiający może odstąpić od
umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
W takich przypadkach Wykonawca może żądać jedynie przekazania środków
finansowych należnych Wykonawcy z tytułu wykonanej części umowy.
2. Zamawiający może rozwiązać umowę w razie niewykonania lub niewłaściwego
wykonywania przez Wykonawcę postanowień umowy, niezwłocznie po bezskutecznym
upływie terminu wyznaczonego Wykonawcy na doprowadzenie do stanu zgodnego
z ustaleniami umowy.
3. W przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy lub odmowy
realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo
do natychmiastowego rozwiązania umowy bez wyznaczenia terminu wypowiedzenia.
4. W przypadkach określonych w ust. 2 i 3 Zamawiający zachowuje prawo żądania
naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy.
§ 8.
1. W przypadku powstania sporu związanego z realizacją umowy, Strona zgłaszająca
roszczenie lub reklamację zobowiązana jest wyczerpać drogę postępowania
reklamacyjnego, zgłaszając swoje żądania lub zastrzeżenia na piśmie do drugiej Strony.
2. Strona zobowiązana jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłaszanych przez drugą
Stronę roszczeń lub żądań, o których mowa w zdaniu powyżej, w terminie 14 dni od
chwili ich zgłoszenia.
3. Powstały spór, którego Strony nie będą w stanie rozstrzygnąć polubownie będą mogły
przekazać do rozstrzygnięcia Sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego.
§ 9.
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz oferta Wykonawcy stanowią
integralną część niniejszej umowy.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
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3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa
egzemplarze otrzyma Zamawiający, jeden Wykonawca.
4. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają zachowania
uzgodnionej przez strony formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Zmiana adresu korespondencyjnego Stron nie wymaga aneksu do umowy.
§ 10.
Każda ze stron oświadcza, iż przeczytała osobiście niniejszą Umowę, w pełni ją rozumie
i akceptuje, na dowód czego składa poniżej własnoręcznie swoje podpisy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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