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UMOWA NR ........ 
 
Dnia ..................................................... w Piotrkowie Trybunalskim, pomiędzy: 
 
Urzędem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97 – 300 
Piotrków Trybunalski, NIP: 771 22 20 211, reprezentowanym przez Sekretarza 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, zwanym  dalej ZAMAWIAJĄCYM,  
a 
........................................................................................................................................ 
działającą na podstawie wpisu do ........................................................................... 
reprezentowaną przez ............................................................................................... 
NIP: .....................................................REGON………. 
zwaną/zwanym  dalej WYKONAWCĄ 
została zawarta umowa o następującej treści: 
                                                     

§ 1 
 
Przedmiotem umowy jest dostawa papierowych bonów podarunkowych – znaków 
legitymacyjnych w ilości 561  sztuk (słownie: pięćset sześćdziesiąt jeden)  ) o 
nominale 100,00 zł (słownie złotych: sto 00/100),   524 sztuk ( słownie: pięćset 
dwadzieścia cztery) o nominale 50 zł ( słownie złotych: pięćdziesiąt 00/100) oraz  377 
sztuk ( słownie: trzysta siedemdziesiąt siedem) ) o nominale 20 zł ( słownie złotych: 
dwadzieścia 00/100) lub elektronicznych o nominałach: 720 zł ( słownie złotych 
:siedemset dwadzieścia) 7 sztuk( słownie: siedem), 640 zł ( słownie złotych: sześćset 
czterdzieści) 13  sztuk ( słownie: trzynaście), 560 zł ( słownie złotych: pięćset 
sześćdziesiąt) 14 sztuk ( słownie: czternaście) 480 zł ( słownie zł: czterysta  
osiemdziesiąt) 21 sztuk (słownie: dwadzieścia jeden), 360 zł ( słownie zł: trzysta 
sześćdziesiąt ) 1 sztuka ( słownie: jedna)  320 zł ( słownie złotych:  trzysta 
dwadzieścia ) 178  sztuk ( słownie: sto siedemdziesiąt osiem), 260 zł dwieście 
sześćdziesiąt  ( słownie złotych: dwieście sześćdziesiąt)  1 sztuka ( jedna sztuka) 
,100 zł ( słownie złotych: sto )160 zł ( słownie  złotych: sto sześćdziesiąt ) 2 sztuki ( 
słownie ( dwa), 100 zł( słownie złotych: sto)  1 sztuka ( jedna) 20 zł ( słownie złotych: 
dwadzieścia)  28 sztuk. 
                                                           

§ 2 
 

1. Termin dostarczenia przedmiotu umowy strony zgodnie ustalają na 7 dni (słownie: 
siedem) od daty podpisania umowy. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy do Urzędu 
Miasta  Piotrkowa Trybunalskiego, Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97 – 300 Piotrków 
Trybunalski, pokój 104 w godzinach od 8.00 do 15.00 
3.  Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z dostarczeniem przedmiotu 
umowy. 
 



4. Osobami uprawnionymi do odbioru bonów są:  Pani Halina Sobiechart i Pani Lidia 
Ror – Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Urząd Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego; (044) 732 77 22. Bony zostaną wydane wyłącznie osobom 
uprawnionym do ich odbioru. 
5. Bony nie podlegają zwrotowi i wymianie na gotówkę. 
6.Bony zachowują ważność od dnia ich wydania Zamawiającemu przez okres nie 
krótszy niż 12 miesięcy . Po upływie tego terminu bony nie będą realizowane. 
7. Bony podarunkowe są ważne do dnia uwidocznionego na nich włącznie i mogą 
być realizowane w określonych  przez Wykonawcę punktach usługowo - handlowych. 
Sprzedawca bonów udostępni aktualną listę (na dzień dostarczenia bonów) punktów 
honorujących bony. 
8. Punkty honorujące bony muszą znajdować się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, 
a w szczególności znajdować się muszą na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 
 

§ 3 
 
1. Wykonawcy przysługuje zapłata za bony podarunkowe w kwocie  brutto 89.840,00 
zł  (słownie złotych: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści  00/100). 
2. Płatność zostanie dokonana przelewem w terminie 7 dni od daty otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury lub noty obciążeniowej. 
3. W przypadku nieterminowego uregulowania płatności przez Zamawiającego w 
terminie określonym powyżej Wykonawca może naliczyć ustawowe odsetki. 
4. Podstawą wystawienia faktury lub noty obciążeniowej o której mowa w § 3 pkt 2 
jest potwierdzenie przez Zamawiającego dostarczenia przedmiotu umowy do 
siedziby Zamawiającego. 
5. Zamawiający dokona jakościowego i ilościowego odbioru protokolarnego 
przedmiotu umowy po sprawdzeniu zgodności dostarczonego towaru z niniejszą 
umową. Z odbioru zostanie sporządzony protokół. 
6. Przyjęcie bonów towarowych nastąpi przez Zamawiającego po uprzednim 
sprawdzeniu zgodności ilości i nominałów. 
7. Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia bonów towarowych w przypadku 
stwierdzenia braków lub wadliwości dostarczonych bonów. 
8. Stwierdzone w dostawie braki lub wadliwości Wykonawca zobowiązuje się 
uzupełnić lub usunąć w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia przez Zamawiającego 
braku lub wadliwości bonów. 
9. W związku z przekazaniem przez Wykonawcę bonów towarowych 
Zamawiającemu, Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu 
jakichkolwiek roszczeń placówek handlowych, wynikających z niewykonania lub 
nienależytego wykonania zobowiązań Wykonawcy wobec tych placówek. 
10. Protokół odbioru dostarczonych bonów stanowi podstawę do wystawienia faktury 
lub noty obciążeniowej przez Wykonawcę. 
    

§ 4 
 

1. Wykonawca obowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, w 
których posiadaniu się znalazł w związku z wykonywaniem umowy, ponieważ są to 
informacje objęte ustawowo ochroną, a ich nieuprawnione ujawnienie stanowi czyn 
karalny. Obowiązku tego Wykonawca przestrzega zarówno w trakcie wykonywania 
przedmiotu umowy jak i po jej wykonaniu. 



2. Wykonawca obowiązany jest chronić przedmiot umowy oraz rzeczy z nim 
związane przed dostępem osób trzecich. 
3. W przypadku naruszenia przesłanek określonych w pkt 1,2 – Zamawiający 
podejmie działania prawne w celu spowodowania odpowiedzialności Wykonawcy. 
4. Zamawiający może też dochodzić odszkodowania od Wykonawcy  w sytuacji gdy 
naruszenie przesłanek jw. naraziło go na szkodę. 
 

§ 5 
1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w § 2, 
chociażby niedotrzymanie terminu nie wynikało z jego winy, Zamawiający zastrzega 
sobie prawo naliczenia kar umownych w wysokości 0,2% wartości brutto umowy za 
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie, nie więcej jednak niż 15% wartości 
umowy brutto. 
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z należności podstawowej naliczonych 
kar umownych z tytułu nie wywiązania się z terminu określonego w § 2. 
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 15% wartości umowy brutto. 
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn 
zależnych od Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w 
wysokości 15% wartości umowy brutto z zastrzeżeniem art. 145 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 
5. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia  na zasadach ogólnych 
odszkodowania przewyższającego kary umowne. 
6. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego 
z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, 
które było następstwem niewykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego 
kooperantów. 
7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z należności podstawowej naliczonych 
kar umownych. 

§ 6 
 
Wydawanie bonów przez Wykonawcę dopuszczalne jest tylko poprzez dostarczenie 
bonów na adres wskazany przez Zamawiającego. 
 

§ 7 
. 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

§ 8 
 
Spory jakie mogą wyniknąć z realizacji umowy będą rozstrzygane przez sąd  
właściwy dla Zamawiającego. 

§ 9 
  
Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z 
przeznaczeniem: 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiającego. 
 
 



 
ZAMAWIAJĄCY:                                                 WYKONAWCA: 
  
 


