
  

 

Załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

 

UMOWA  

na dostawę bonów  towarowych 

 

zawarta w dniu ……………………..…2017 r. w Białymstoku pomiędzy: 

 

Podlaską Komunikacją Samochodową Nova Spółką Akcyjną z siedzibą w Białymstoku,                                       

ul. Fabryczna 1,  15-482 Białystok, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS po nr KRS 0000246383, NIP  

5420200091, nr REGON 00061791800000, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 18.656.640,00 zł, 

opłacony w całości, zwaną dalej „Zamawiającym",  

reprezentowaną przez: 

 

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

 

 a 

 

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

 

zwanym dalej „Wykonawcą”,      

 

w  rezultacie  dokonania  przez  Zamawiającego  wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie  

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego  zgodnie                                                  

z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 t.j. ) pn.  „Dostawa bonów towarowych 

przeznaczonych dla pracowników spółki Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna”, znak: 

PKS NOVA – DZ/11/2017/3, zawiera się umowę o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa dla Zamawiającego bonów towarowych przeznaczonych dla 

pracowników spółki Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna. 

2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu bony w łącznej ilości 14.900 sztuk (słownie: czternaście tysięcy 

dziewięćset sztuk) o łącznej sumie nominałów wszystkich bonów 745.000,00 złotych (słownie: siedemset 

czterdzieści pięć tysięcy 00/100). 

3. Wartość nominalna każdego dostarczonego bonu będzie wynosiła 50,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt 

złotych 00/100) 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego zwrotu niewykorzystanych bonów  towarowych o 

łącznej sumie nominałów w wysokości do 1,5 % sumy nominałów wszystkich zamówionych bonów.   

5. W sytuacji, o której mowa w ust. 4 Wykonawca zobowiązany będzie zwrócić Zamawiającemu kwotę 

wynagrodzenia odpowiadającą stosunkowi sumy nominałów zwróconych bonów do sumy nominałów 

wszystkich zamówionych bonów. Strony niniejszej umowy zgodnie oświadczają, że ewentualny zwrot 

bonów może nastąpić do 30 dni licząc od daty ich otrzymania, a zwrot wynagrodzenia musi nastąpić w 

terminie 7 dni od zwrotu bonów. 

6. Bony towarowe muszą spełniać wymagania Zamawiającego zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

7. Bony towarowe powinny być ważne przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, licząc od dnia ich 

dostarczenia Zamawiającemu. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy bonów w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.  

9. Dostawa bonów nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy pod adres ul. Bohaterów Monte Cassino 8,                 

15- 873 Białystok. 



10. Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią: oferta Wykonawcy złożona                                             

w postępowaniu o udzieleniu zamówienia w tym wykaz  punktów handlowych na terenie woj. 

podlaskiego,  gdzie bony mogą  być  realizowane (załącznik nr 2 do umowy),  a także SIWZ (załącznik nr 

1). 

 

§ 2 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia ustala się na kwotę : 

……………………… zł (słownie:………….) zgodnie z ceną ofertowaną w ofercie Wykonawcy. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie w terminie 7 dni od zawarcia umowy na 

podstawie faktury VAT wystawionej i doręczonej przez Wykonawcę, pod warunkiem zrealizowania 

dostawy przedmiotu zamówienia. 

 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 

a) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy w wysokości 0,25 % 

wynagrodzenia, o którym mowa w §2 ust. 1.  

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

Wykonawcy w wysokości 20%, o którym mowa w §2 ust. 1. 

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

poniesionej szkody, dochodzone na zasadach ogólnych. 

 

§ 4 

1. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych nie dopuszcza się zmian postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zostaną 

spełnione przesłanki wskazane w tym przepisie. 

2. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 5 

 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, gdy Wykonawca 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 Wykonawcę 

postanowień umowy. 

2. Zamawiający może także odstąpić od umowy w przypadku określonym w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

 

§ 6 

 

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

formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy  

prawo zamówień publicznych i kodeksu cywilnego. 

3. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny w 

Białymstoku. 

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

po 1 egz. dla Zamawiającego i  Wykonawcy 

 

             

 ZAMAWIAJĄCY                                                            WYKONAWCA 


