
         

 

        

        

 PKS S.A.  - SK/ZP/04/11/2015                                              
 

  

 ……………………………………… 

   Zatwierdzam / Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

SIWZ 
 

Zamówienie  publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę bonów towarowych  

dla 

Przedsiębiorstwo  Komunikacji   Samochodowej  w  Białymstoku  Spółka Akcyjna 

ul. Fabryczna 1, 15-482 Białystok 

Regon 000617918, NIP 542-020-00-91, KRS 0000246383 

Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy,  

Kapitał zakładowy 12 000 000 PLN 

 

 

 

 

 

    Przedmiot zamówienia:  

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa bonów towarowych w formie papierowej o następującej  

ilości i wartości nominałów:   

  

Nominał jednostkowy -  50 zł  -  5056 szt.  

Nominał jednostkowy -  10 zł  -  597 szt.  

 

 

 Ogólna  ilość zamówienia bonów     – 5653   szt.  łącznej wartości  brutto  258 770 zł, 

 

 

 

  Tryb  udzielenia zamówienia: 

 

  Przetarg nieograniczony.  

 



 

 

                                                                     

 

1. Uwagi  ogólne 

 

1.1. Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa jest o SIWZ należy przez to rozumieć Specyfikację 

Istotnych Warunków Zamówienia. Ilekroć mowa jest o zamówieniach, należy przez to rozumieć 

zamówienia publiczne dokonywane na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm., dalej zwana „pzp”) i Regulaminu 

Zamówień PKS w Białymstoku S.A. 

1.2. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz innych 

dokumentach dotyczących niniejszego przetargu mowa jest o ofercie, należy przez to rozumieć 

formularz ofertowy wraz z wszystkimi załącznikami. 

1.3. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz innych dokumentach 

dotyczących niniejszego przetargu mowa jest o osobie upoważnionej do występowania  

i podpisywania w imieniu firmy /oferenta/, należy przez to rozumieć osobę /osoby/ wymienioną 

/wymienione/ w dokumencie uprawniającym firmę do występowania w obrocie prawnym lub 

osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) oddzielnym dokumentem przez osobę 

reprezentującą  firmę (oferenta). 

1.4. Przed przystąpieniem do składania dokumentów ofertowych, Zamawiający uprzejmie prosi o 

bardzo dokładne zapoznanie się z warunkami wymienionymi w SIWZ i w pozostałych 

dokumentach związanych z niniejszym postępowaniem. 

 

2. Nazwa i adres zamawiającego: 

 

Przedsiębiorstwo  Komunikacji  Samochodowej w Białymstoku S.A.  

ul. Fabryczna 1, 15-482  Białystok 

 

3.  Przedmiot  zamówienia – opis, wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia. 

 

3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa bonów towarowych w formie papierowej o następującej 

ilości i wartości nominałów:  

 

Nominał jednostkowy -  50 zł  -  5056 szt.  

Nominał jednostkowy -  10 zł  -  597 szt. 

 

 Ogólna  ilość zamówienia bonów     – 5653   szt.  łącznej wartości  brutto  258 770 zł,  słownie 

(dwieście pięćdziesiąt  osiem  tysięcy, siedemset siedemdziesiąt złotych) 

 

 

     Wspólny Słownik Zamówień CPV – 30.19.97.50 – 2  talony.  

 

   3.2 Zamawiający wymaga spełnienia następujących wymagań dodatkowych odnośnie przedmiotu 

zamówienia:  

a) oferent zobowiązany jest do pełnego zabezpieczenia bonów (np. znak wodny, hologram) bez    

konieczności dodatkowego oznakowania bonów przez Zamawiającego, 

b) oferowane bony towarowe muszą zachować ważność (umożliwiać dokonanie zakupów    

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

Zamawiającego - pełny okres ważności bonów towarowych musi być umieszczony na bonach 

towarowych przez Wykonawcę,                                                                   

 c)  bony towarowe muszą być dostarczone w nominałach określonych w Specyfikacji Istotnych    

Warunków Zamówienia,  

 d) zaoferowane bony będzie można zrealizować w województwie podlaskim w sklepach, 

hipermarketach (tj. sklepach wielko powierzchniowych)  i punktach usługowych - muszą być 



 

  

 

wymienialne na asortyment w branżach: spożywcza, gospodarstwa domowego, zabawki, 

papiernicze i chemia gospodarcza, uwaga WYMAGANE JEST, ABY BONY BYŁY 

REALIZOWANE CO NAJMNIEJ W JEDNYM HIPERMARKECIE (TJ. SKLEPIE 

WIELKOPOWIERZCHNIOWYM) W BIAŁYMSTOKU  

  e) dostarczone bony towarowe muszą upoważniać pracowników Zamawiającego (jako 

posiadaczy bonów) do dokonania zakupów oraz do korzystania z usług w placówkach 

wskazanych przez Wykonawcę.  

  f)  bony towarowe zostaną dostarczone do siedziby Zamawiającego bez pobierania prowizji. 

 

 

4.  Termin wykonania zamówienia i warunki płatności. 

 

Przedmiot zamówienia należy zrealizować maksymalnie w terminie do  7 dni  od zawarcia umowy.  

Płatność nastąpi w terminie 30 dni na podstawie faktury lub noty obciążeniowej wystawionej przez 

Wykonawcę,  liczonej od dnia otrzymania przez  Zamawiającego bonów  towarowych i faktury 

(noty). 

 

5. Warunki dotyczące oferentów ubiegających się o zamówienie, opis sposobu oceny spełniania 

warunków:  

 

5.1. O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki: 

   1. spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

   2. nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3.złożą listę lub informację, o których mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień 

publicznych 

 

Zamawiający dla uznania spełnienia warunku udziału (sytuacja ekonomiczna i finansowa) wymaga: 

przedstawienia opłaconej polisy na sumę min. 100 000 złotych, a w przypadku jej braku - innego 

dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w formie oryginału lub 

kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 

 

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli przedstawi 

właściwe oświadczenie o spełnianiu  warunków udziału. 

 

Zamawiający uzna, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, jeżeli przedstawi 

właściwe oświadczenie  o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.    

      

6. Wymagane od oferentów oświadczenia i dokumenty w tym na potwierdzenie spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, potwierdzenia braku przesłanek do wykluczenia: 

 

Zamawiający wymaga: 

  

a) wypełnienia  formularza ofertowego (wg załącznika Nr 1 do SIWZ) w formie oryginału; 

b) podpisanie oświadczenia w formie załącznika do formularza ofertowego, że oferent spełnia 

warunki określone w art. 22 ust 1 w punktach 1-4  i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 

ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  (wg załącznika Nr 2 do SIWZ) w formie 

oryginału; 

c) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w 

celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w 



 

 

stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; w formie 

oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę; 

d)  opłaconej polisy na sumę min. 100 000 złotych, a w przypadku jej braku innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w formie oryginału lub 

kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 

e) złożenia listy lub informacji, o których mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień 

publicznych". 

 
:          

Zamawiający dokona oceny ofert pod względem spełniania warunków udziału w postępowaniu   w/g 

formuły „spełnia - nie spełnia”. 

6.1  Inne dokumenty 

Zamawiający  wymaga od Wykonawcy aby wraz ze złożoną ofertą  załączył również  wzór/wzory 

oferowanych  bonów towarowych  według  przedmiotu zamówienia po 1 szt. każdego, 

potwierdzających spełnienie wymagań o których mowa w pkt. 3.2 podpunkt a),  c), e). 

 

7. Sposób przygotowania oferty. 

 

7.1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu. 

7.2. Oferta powinna być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną 

techniką. Każda karta oferty oraz załącznika  powinna być kolejno ponumerowana. 

7.3. Zaleca się, aby każda karta oferty lub załącznika musi być opatrzona oryginalnym podpisem 

osoby ( lub osób ) reprezentującej  oferenta lub do tej reprezentacji upoważnionej.                                                                

7.4. Wymagane dokumenty muszą być oryginałami lub powinny zostać potwierdzone za zgodność z 

oryginałem. 

7.5. Ofertę należy sporządzić wypełniając formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1do SIWZ,  

oraz oświadczenie  załącznik nr.2 do SIWZ, 

7.6. Oferta przetargowa powinna być umieszczona w nieprzezroczystej, zamkniętej kopercie z nazwą 

i adresem wykonawcy i wyraźnie opisana : 

„OFERTA   PRZETARGOWA  NA  DOSTAWĘ  BONÓW TOWAROWYCH” 

   NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT.  

   Na kopercie musi być podany  adres  zwrotny  Wykonawcy. 

 

7.7. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od  daty składania ofert. 

7.8. Oferent oświadcza, że zapoznał się z treścią wzoru umowy (Załącznik nr.3 do SIWZ) i akceptuje 

jej   brzmienie (Załącznik nr.1 do SIWZ  pkt.12). 

 

8. Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z oferentami: 

 

1/ Jadwiga Krukowska – Kierownik Sekcji  Kadr  Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w 

Białymstoku  S.A.  – w sprawach merytorycznych        

Białystok, ul. Fabryczna 1, pokój nr 201, tel. 85  66-37-106  fax. 85  67-51-036. 

 

2/ Artur  Zysk – Dział Zaopatrzenia  Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w  Białymstoku 

S.A.  –  w sprawach  proceduralnych, 

Białystok, ul. Fabryczna 1, tel .85 66-37-110,   fax. 85  67-51-036. 

 

W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający i 

Wykonawcy przekazują pisemnie/faksem.   

 

 



 

  

 

 

9. Miejsce i termin składania ofert. 

 

Oferty należy złożyć do dnia 16.11.2015 r. do godz. 10.00 w Przedsiębiorstwie Komunikacji  

Samochodowej  w Białymstoku S.A. ul. Fabryczna 1, pok. nr 203 ( Sekretariat). 

 

 

 

 

10. Miejsce i termin otwarcia ofert. 

 

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w  Przedsiębiorstwie  Komunikacji  Samochodowej w   

Białymstoku S.A. w dniu 16.11.2015 r. o godz. 10.30  w pokoju nr 208.  (Sala Konferencyjna) 

 

 

 

11. Kryterium oceny  złożonych ofert.  

 

1. Zamawiający będzie oceniał i porównywał ważne i nie podlegające odrzuceniu w postępowaniu    

oferty  zgodnie z następującymi kryteriami : 

 

 a/.      Cena brutto (C) – waga kryterium : 80 % 

 

Punkty za cenę będą ustalane na podstawie poniższego wzoru: 

 
                                 Cena najniższa z ofert  

Punkty  (C ) = ----------------------------------------- x 100 x 0,8 
                                  Cena badanej  oferty 

 

 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach tego kryterium wynosi 80 punktów. 

 

 

 b/. Liczba punktów handlowych w woj. podlaskim , w których można realizować bony (L)                                                    

– waga kryterium : 20 % 

  

Punkty za  ilość  punktów  handlowych  będą ustalane na podstawie poniższego wzoru: 

 

   
                                Łączna liczba punktów handlowych badanej oferty  w  województwie podlaskim 

Punkty  (L) = ------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 x 0,2 
                           Łączna liczba punktów handlowych oferty o maks. ilości punktów handlowych 

        w województwie podlaskim 

 

 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach tego kryterium wynosi 20 punktów. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.  Zamawiający  oceni oferty sumując liczbę uzyskanych przez nie punktów dla dwóch kryteriów: 

- Cena brutto złożonej oferty, 

- Liczba punktów handlowych w woj. Podlaskim, 

 

 

3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska w sumie największą liczbę 

punktów.  Wykonawca  maksymalnie może w łącznej  punktacji  uzyskać 100 punktów. 

 

 

12. Wybór oferty. 

 

12.1.  Komisja przetargowa  dokona wyboru oferty w oparciu o ustalenia zawarte w Specyfikacji   

Istotnych Warunków Zamówienia.  

12.2. Wybranemu oferentowi Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.                                                                   

                                                               

13. Wadium. 

 

 Nie jest wymagane. 

 

14. Środki ochrony prawnej. 

 

Wykonawca może wnieść odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na działanie lub 

zaniechanie zamawiającego.  (Art. 180-198 ustawy Prawo zamówień publicznych). 

 

15. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy. 

   

Po wyborze  oferty,  a przed  zawarciem  umowy,  Wykonawca zobowiązany  jest złożyć 

szczegółowy wykaz punktów z woj. Podlaskiego  gdzie mogą być realizowane bony.  Wykaz 

stanowić będzie załącznik do umowy. 

 

16. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.  

 

Nie jest wymagane. 

 

17. Okres związania ofertą. 
 

30 dni od dnia otwarcia ofert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Załącznik  Nr 1 do SIWZ   -  Formularz ofertowy 

 

 

FORMULARZ       OFERTOWY 

 

 

 

 

......................................... 

pieczęć firmowa oferenta 

 

 

 

 

O F E R T A 

 

w postępowaniu przetargowym  PKS S.A.  - SK/ZP/04/11/2015 

prowadzonym przez Przedsiębiorstwo   

       Komunikacji   Samochodowej   w   Białymstoku   S.A. 

  15-482  Białystok, ul. Fabryczna 1 

 

 

 

Przystępując do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę  bonów   

towarowych o następujących nominałach i ilościach: 

 

Nominał jednostkowy -  50 zł  -  5056 szt.  

Nominał jednostkowy -  10 zł  -  597 szt. 

 

 Ogólna  ilość zamówienia bonów     – 5653   szt.  ) 

 

 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto ...................................................... zł. 

słownie:................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................zł  

 

3. Przedmiot  zamówienia  zostanie  zrealizowany maksymalnie w terminie do  7 dni  od zawarcia  

umowy.  

 

 

3. Termin płatność nastąpi w terminie 30 dni na podstawie faktury lub noty obciążeniowej 

wystawionej przez Wykonawcę,  liczonej od dnia otrzymania przez  Zamawiającego bonów  

towarowych i faktury (noty). 

 

 

4. Ilość punktów w województwie podlaskim realizujących nasze bony towarowe  Wykonawcy 

 wynosi…………………………….szt.      

Wykonawca oświadcza, że będą mogły być  realizowane w przynajmniej jednym hipermarkecie 

(sklepie wielko powierzchniowym) w  Białymstoku. 

Wykonawca oświadcza, że bony będą mogły być realizowane w następujących branżach zgodnie 

z pkt. 3.2  podpunkt  d) w  SIWZ. 

5.  Pełna nazwa firmy:                                                                                                               



 

 

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

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

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

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

 

6. Adres firmy:  

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

     

7.  Forma organizacyjna ( Sp. z o.o., S.A. itp.): 

  ................................................................................................................................................................. 

 

8. Osoby upoważnione do występowania w imieniu firmy: 

    a) imię ....................................................nazwisko ........................................................................... 

       stanowisko służbowe   ................................................................................................... 

        tel.:.......................................   fax:    .................................. 

    b) imię.....................................................nazwisko  ....................................................................... 

       stanowisko służbowe    ................................................................................................................. 

        tel.: ......................................    fax: ................................... 

 

9.  Do oferty dołączyliśmy wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty. 

 

10. Formularz ofertowy opracowany został zgodnie z dostarczoną nam specyfikacją przedmiotu  

zamówienia SIWZ. 

 

11. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy  

    w miejscu i  terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

 

12.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ, niniejszym formularzem ofertowym i jego 

      załącznikami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte. 

 

13. Oferta została złożona na ...................................kartach, podpisanych i kolejno  

ponumerowanych od  Nr ...........   do  Nr .............. 

 

14. Oferta została złożona w 1 egzemplarzu. 

 

15.  Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

 

1. ........................................................................................................................................... 

2............................................................................................................................................. 

3. ........................................................................................................................................... 

4. ........................................................................................................................................... 

5.............................................................................................................................................. 

6. ............................................................................................................................................ 

7. ............................................................................................................................................ 

8. ............................................................................................................................................ 

9. ............................................................................................................................................ 

 

 

    ....................................                                                          .................................................                    
  miejscowość, data                                                             podpis osoby/osób/ upoważnionej 

 



 

  

 

Załącznik  Nr 2 do SIWZ   -  Oświadczenie 

 

 

Oświadczenie 

 

 

Nazwa firmy  

Adres firmy  

Telefon  Fax  

 

 

 

Po zapoznaniu się z treścią ustawy z dnia 29 stycznia 2004  r. - Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z  póź .zm.), a w szczególności z art. 22 i art. 24,  przystępując do 

udziału w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego na dostawę    bonów  towarowych o 

następujących  nominałach i ilościach : 

  

- Nominał jednostkowy -  50 zł  -  5056 szt.  

- Nominał jednostkowy -  10 zł  -  597 szt. 

 

 Ogólna  ilość zamówienia bonów     – 5653   szt.   

 

 

  Oświadczamy, że jako wykonawca spełniamy warunki udziału w postępowaniu:  

Art. 22. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 

dotyczące: 

 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

Oświadczamy, że jako wykonawca nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

  

 

 

....................................       ....................................          .....................................................................                                                               
      pieczęć firmy                     miejscowość ,data                                 podpis/-y osoby/osób upoważnionej/-nych                                                         

 

 

 

Załącznik  Nr 3 do SIWZ   -  Wzór umowy 



 

 

 

 

Umowa - Wzór 

na  dostawę   bonów  towarowych 

 

W dniu. ……………………..…2015 r. w Białymstoku pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Białymstoku Spółka Akcyjna mającym swoją 

siedzibę w Białymstoku, ul. Fabryczna 1, zarejestrowanym w KRS Nr 0000246383 w Sądzie 

Rejonowym w Białymstoku XII Wydz. Gospodarczy, posiadającym NIP Nr 542-020-00-91 oraz 

REGON Nr 000617918, kapitał zakładowy 12 000 000 PLN, zwanym w dalszym tekście 

„Zamawiającym", reprezentowanym przez: 

 

Cezary  Sieradzki –  Prezes Zarządu 

 

 a 

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

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

 

mającą   swoją  siedzibę  w…………………………………………………………………………….     

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

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

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

 

zwanym dalej „Dostawcą”,     reprezentowanym przez: 

    

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

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

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Dostawcy w trybie przetargu 

nieograniczonego, została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1 

1. Dostawca zobowiązuje się do dostawy 5653 sztuk bonów towarowych  o następujących 

nominałach  i ilościach : 

-   Nominał jednostkowy -  50 zł  -  5056 szt.  

-   Nominał jednostkowy -  10 zł  -  597 szt. 

 

o łącznej wartości  brutto  258 770 zł,  słownie (dwieście pięćdziesiąt  osiem  tysięcy, siedemset 

siedemdziesiąt złotych) 

 

a  Zamawiający do zapłacenia  za  dostawę ustalonego  w  umowie wynagrodzenia. 

 

2. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany do dnia  ………………….r.  

      Dostawa bonów nastąpi do siedziby Zamawiającego na koszt Dostawcy. 

3.    Bony  towarowe spełniają wymagania Zamawiającego zawarte w specyfikacji SIWZ. 

4.    Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią: oferta Dostawcy na formularzu        

      ofertowym i SIWZ,  jak  również wykaz  punktów na terenie woj. Podlaskiego,  gdzie bony mogą  

być  realizowane. 

 

       § 2 



 

  

 

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia ustala się na podstawie ceny ofertowej brutto 

zawartej w ofercie Dostawcy na kwotę ………….. ………zł , słownie (………......................……… 

 …………………………………………………………….) zwane dalej wynagrodzeniem umownym. 

    

§ 3 

Wynagrodzenie umowne płatne będzie w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury pod warunkiem zrealizowania dostawy przedmiotu zamówienia. 

 

                                                                               § 4 

1.  Strony postanawiają, że obowiązywać je będą kary umowne określone poniżej  w  ust. 2. 

2. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, które będą naliczane w następujących 

 wypadkach i wysokościach: 

a) za opóźnienie Dostawcy w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie w wysokości 0,25% 

wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia,  

b) w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od 

Dostawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego. 

3. Strony zastrzegają sobie oprócz kar umownych prawo do odszkodowania w wysokości 

 rzeczywiście poniesionej szkody, dochodzone na zasadach ogólnych. 

 

             § 5 

 1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności. 

2. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności taka zmiana umowy oraz wprowadzenie do niej 

takich postanowień, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu 

należałoby zmienić treść oferty na podstawie, której dokonano wyboru Dostawcy. Nie dotyczy to 

sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wyniknie w rezultacie okoliczności, 

których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.   
 

  § 6 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, gdy Dostawca rażąco narusza postanowienia 

 niniejszej umowy. Prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy w przypadku określonym w 

zdaniu poprzednim może być realizowane w terminie 3 miesięcy od dnia ujawnienia naruszenia 

przez Dostawcę postanowień umowy. 

 

2. Zamawiający może także odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności    

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  

                                                                

                                                              § 7 

1. Cesja wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej w  

formie pisemnej. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy  

 o zamówieniach publicznych i kodeksu cywilnego. 
 

§ 8 



 

 

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd 

powszechny w Białymstoku. 

 

 

                                                                     § 9 

 Umowę niniejszą oraz załączniki wymienione w § 1 sporządzono w 2 egzemplarzach,  

po 1 egz. dla Zamawiającego i  dla  Dostawcy. 

 

 

 

 

              ZAMAWIAJĄCY:                                                            DOSTAWCA: 

 

 

 


