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WZÓR 

UMOWA nr …/2017 

zwana dalej „Umową” 

 

zawarta w Warszawie w dniu ……….……….. 2017 roku pomiędzy: 

 

Bankowym Funduszem Gwarancyjnym z siedzibą w Warszawie, adres: ul. ks. I. J. Skorupki 4, 00-546 

Warszawa, działającym na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu 

Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2017 

r. poz. 1937), posiadajacym NIP 525-10-52-103 oraz REGON 010978710, zwanym dalej 

„Zamawiającym”, reprezentowanym  przez: 

 

1) ……………………………… - ……………………………, 

2) ……………………………… - ……………………………, 

 

a 

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

……….....…………………………………………………………………………….…………………….., 

zwanym/-ą dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym/-ą przez:  

 

1) ……………………………… - ……………………………, 

2) ……………………………… - ……………………………, 

 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną” 

 

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o numerze 

DAZ/ZP/10/2017 realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą Dostawa papierowych 

bonów towarowych dla pracowników Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, na podstawie  ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) o 

następujacej treści: 

 

§1 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawę  papierowych bonów towarowych 

dla pracowników Zamawiającego, zwanych dalej „bonami towarowymi", o łącznej wartości 

212 400,00 złotych brutto (słownie: dwieście dwanaście tysięcy czterysta złotych 00/100), w niżej 

wymienionych nominałach i ilościach, po cenach danego nominału: 

1) 1416 sztuk bonów towarowych o nominale 100 zł, po cenie jednostkowej 100,00 złotych brutto; 

2) 885 sztuk bonów towarowych o nominale 50 zł, po cenie jednostkowej 50,00 złotych brutto; 

3) 885 sztuk bonów towarowych o nominale 20 zł, po cenie jednostkowej 20,00 złotych brutto; 

4) 885 sztuk bonów towarowych o nominale 10 zł, po cenie jednostkowej 10,00 złotych brutto. 

2. Wykonawca oświadcza, że jest emitentem papierowych bonów towarowych. Zamawiający będzie 

uprawniony do przeniesienia prawa własności bonów towarowych na osoby trzecie. 

3. Bony towarowe nie są personalizowane, są realizowane na okaziciela. Realizacja bonów towarowych 

nie pociąga za sobą  dodatkowych kosztów manipulacyjnych z tego tytułu dla Zamawiającego, ani 

dla jego pracowników. Każdy z bonów towarowych może być wykorzystany jednorazowo.  

4. W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i przekazać za 

wynagrodzeniem na własność Zamawiającego bony towarowe uprawniające do zakupu wszelkich 

towarów dostępnych w  …… (zgodnie z ofertą Wykonawcy) punktach zlokalizowanych na terenie 
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całej Polski, zgodnie z wykazem, stanowiącym Załącznik  nr 1  do Umowy (płyta CD). Wykonawca 

oświadcza, że wykaz punktów realizujących bony towarowe będzie aktualny w okresie ważności 

bonów towarowych.   

5. Bony towarowe mogą być realizowane w terminie rozpoczynającym się od dnia ich dostarczenia 

Zamawiającemu, do dnia ………… r., zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia …, stanowiącą Załącznik 

nr 2 do Umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z ofertą, o której mowa w 

ust. 5, oraz warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

 

§2 

TERMIN REALIZACJI I WARUNKI DOSTAWY 

 

1. Bony towarowe zostaną dostarczone Zamawiającemu jednorazowo w ciągu 4 dni roboczych, 

liczonych od daty zawarcia Umowy, do siedziby Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w 

Warszawie przy ul. ks. I. J. Skorupki 4, w godz. od 9.00  do 15.00. Odbiór bonów towarowych 

zostanie potwierdzony w formie protokołu podpisanego przez przedstawicieli Stron. Protokół 

odbioru bonów towarowych zostanie sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do 

Umowy. 

2. Osobami uprawnionymi do odbioru bonów towarowych w imieniu Zamawiającego są: 

1)……………… -  pracownik Departamentu Kadr tel. …………, e-mail: …………..; 

2) ……………… - pracownik Departamentu Kadr tel. …………, e-mail: ………….. 

3. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do nadzoru i koordynacji spraw związanych z realizacją 

Umowy jest: 

………………….  -  tel. ……………, e-mail: …………………………………………… 

4. Osoby wskazane przez Zamawiającego przy realizacji Umowy nie są upoważnione do 

podejmowania w imieniu Zamawiającego decyzji niosących skutki finansowe. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego informowania osób wskazanych przez 

Zamawiającego o pojawiających się zagrożeniach dla poprawnej i terminowej realizacji Przedmiotu 

Umowy. 

6. Bony towarowe zostaną dostarczone do siedziby Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

Ryzyko utraty bonów towarowych lub ich uszkodzenia przechodzi na Zamawiającego  

z chwilą podpisania Protokołu odbioru bonów towarowych. 

 

§3 

 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

 

1. Wynagrodzenie za prawidłowe zrealizowanie Przedmiotu Umowy wynosi ……….…….. zł brutto 

(słownie: ………………………………. złotych 00/100) i uwzględnia wszelkie koszty realizacji 

Umowy, w tym koszty bonów towarowych, dostawy ich do siedziby Zamawiającego oraz wszystkie 

należne podatki, opłaty i inne obowiązkowe potrącenia. Zapłata zostanie dokonana jednorazowo, na 

podstawie prawidłowo wystawionego rachunku po dostarczeniu Przedmiotu Umowy, zgodnie z § 2 

ust. 1. 

2. Płatność wynagrodzenia będzie dokonana przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy:  

………… prowadzony przez bank …..……., w terminie 14 dni, licząc od dnia dostarczenia 

Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionego rachunku. Podstawę wystawienia 

rachunku stanowi podpisany przez obie Strony bez zastrzeżeń Protokół odbioru bonów towarowych. 

Zmiana rachunku bankowego właściwego do zapłaty wymaga zmiany Umowy w formie aneksu. 

3. Wykonawca zobowiązany jest wystawić rachunek na Zamawiającego, w formie papierowej według 

następujących zasad: rachunek zostanie wystawiony na Zamawiającego, tj. Bankowy Fundusz 
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Gwarancyjny, 00-546 Warszawa,  ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4 i zaadresowany: „Bankowy 

Fundusz Gwarancyjny, Departament Kadr,  00-546 Warszawa, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4”. 

4. Wykonawca zobowiązany jest podać na rachunku datę zawarcia i numer Umowy nadany przez 

Zamawiającego, której dotyczy wystawiony rachunek. Wykonawca zobowiązany jest podać na 

rachunku termin zapłaty wynikający z Umowy.  

5. Zapłatę uznaje się za dokonaną w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego, na 

podstawie polecenia przelewu na wyżej wymieniony rachunek bankowy Wykonawcy. 

6. W przypadku opóźnienia w zapłacie kwoty wynikającej z rachunku, Wykonawca  jest uprawniony 

do żądania zapłaty przez Zamawiającego odsetek, stosownie do obowiązujących przepisów, za każdy 

dzień opóźnienia.  

 

 

 

§4 

KARY UMOWNE 

 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

Umowy poprzez zapłatę kary umownej w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) w przypadku nieterminowej dostawy bonów towarowych - w wysokości 0,4% kwoty,  

o której mowa w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

2) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy - w wysokości 5% kwoty, o której mowa w § 3 ust. 1. 

2. W przypadku, gdy realizacja bonów towarowych przez pracowników Zamawiającego okaże się 

niemożliwa z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca dokona wymiany tych bonów 

towarowych na nowe w terminie 3 dni roboczych od dnia pisemnego powiadomienia Wykonawcy 

o powyższym fakcie przez Zamawiającego. Dostarczenie i odbiór nowych bonów towarowych 

nastąpi w trybie, o którym mowa w § 2 ust. 1 oraz przed terminem końcowym, o którym mowa w § 1 

ust. 5. Wymienione bony towarowe będą mogły być realizowane w okresie od dnia ich dostarczenia 

Zamawiającemu do daty określonej w § 1 ust. 5.  

3. W przypadku niemożliwości dostarczenia nowych bonów towarowych w terminie określonym w ust. 

2, Wykonawca zwróci Zamawiającemu w terminie 3 dni otrzymaną należność za bony towarowe, 

których realizacja okazała się niemożliwa.  

4. Niezależnie od kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na 

zasadach ogólnych określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 

r. poz. 457 z późn. zm.) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, jeżeli 

wysokość szkody przekracza wysokość kar umownych lub gdy szkoda powstała z przyczyn, dla 

których kar umownych nie zastrzeżono. 

5. Zamawiający jest uprawniony do potrącania wierzytelności wobec Wykonawcy z tytułu kar 

umownych z wierzytelnościami Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia 

określonego w Umowie, na co Wykonawca wyraża zgodę. Jeżeli całkowite potrącenie nie będzie 

możliwe Wykonawca zapłaci karę umowną w terminie 14 dni od daty otrzymania żądania jej 

zapłaty, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego w żądaniu zapłaty. 

 

§5 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy z następujących przyczyn:  

       1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji Przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn w 

terminie, o którym mowa w §2 ust. 1; 
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2) Przedmiot Umowy zawiera istotne, niedające się usunąć wady albo z okoliczności wynika, że 

Wykonawca nie zdoła ich usunąć w ustalonym terminie. 

2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Zamawiający może złożyć Wykonawcy w terminie 30 dni 

od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 1. 

3. Odstąpienie od Umowy nie ogranicza Zamawiającemu prawa do naliczenia kar umownych i żądania 

odszkodowania. 

4. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności w formie pisemnej  i zawierać 

uzasadnienie.   

5. W przypadku odstąpienia od Umowy zgodnie z powyższymi postanowieniami, Wykonawca 

zachowuje prawo do wynagrodzenia wyłącznie za Przedmiot Umowy faktycznie wykonany i 

odebrany w trakcie trwania Umowy. 

 

§6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Spory, które mogą powstać w czasie trwania Umowy, Strony zobowiązują się rozstrzygnąć 

polubownie. W razie braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, Strony poddadzą spór pod 

rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

2. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenosić na osoby trzecie 

praw i obowiązków wynikających z Umowy. 

3. O ile Umowa nie stanowi inaczej, wszelkie oświadczenia i zawiadomienia - w tym zawiadomienia o 

zmianie osób wskazanych w § 2 ust. 2-3 - dokonywane przez Strony, wynikające z postanowień 

Umowy powinny być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawiadomienia i 

oświadczenia dokonywane w innej formie nie wywołują skutków prawnych ani faktycznych. Zmiana 

Umowy może być dokonana wyłącznie w formie aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności. 

4. Strony przyjmują dla potrzeb Umowy, że za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku za 

wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce, określonych w art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 

1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 90). 

5. W sprawach nieuregulowanych Umową będą miały  zastosowanie powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa.  

6. Osoba reprezentująca Wykonawcę oświadcza, że jest umocowana do zawarcia Umowy, zgodnie z 

przedłożonym do Umowy dokumentem rejestrowym, a udzielone pełnomocnictwa nie zostały 

odwołane, zaś dane Wykonawcy są zgodne w momencie podpisywania Umowy z informacjami 

wskazanymi w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, stanowiącym załącznik nr 4 do Umowy.  

7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego oraz 

jeden dla Wykonawcy. 

8.  Załączniki stanowiące integralną część Umowy: 

 

1) Załącznik nr 1   Wykaz punktów handlowych (płyta CD) 

2) Załącznik nr 2   Formularz oferty Wykonawcy 

3) Załącznik nr 3   Protokół odbioru bonów towarowych (wzór) 

4) Załącznik nr 4   Dokument rejestrowy Wykonawcy (wpisać właściwy) 

 

 

                  ZAMAWIAJĄCY 

 

 

…………………………………………… 

WYKONAWCA 

 

 

…………………………………………… 
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Załącznik nr 1 do Umowy 

(Wykaz punktów handlowych - płyta CD) 
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Załącznik nr 2 do Umowy 

(Formularz oferty Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do Umowy 

 WZÓR 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU 

BONÓW TOWAROWYCH 

do Umowy nr …./2017 

z dnia ……………………… 2017 r. zawartej pomiędzy Zamawiającym: Bankowym Funduszem 

Gwarancyjnym, ul. ks.I.J. Skorupki 4, 00-546 Warszawa a Wykonawcą:………………………….. 

 

 

W dniu ……………………….. 2017 r. zostały dostarczone Zamawiającemu bony towarowe o łącznej 

wartości 212 400,00 złotych brutto (słownie: dwieście dwanaście tysięcy czterysta złotych 00/100), w 

niżej wymienionych nominałach i ilościach, po cenach danego nominału: 

1) 1416 sztuk bonów towarowych o nominale 100 zł, po cenie jednostkowej 100,00 złotych brutto, 

2) 885 sztuk bonów towarowych o nominale 50 zł, po cenie jednostkowej 50,00 złotych brutto, 

3) 885 sztuk bonów towarowych o nominale 20 zł, po cenie jednostkowej 20,00 złotych brutto, 

4) 885 sztuk bonów towarowych o nominale 10 zł, po cenie jednostkowej 10,00 złotych brutto. 

 

Do odbioru Przedmiotu Umowy Zamawiający złosił następujące uwagi: 

 

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

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

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

 

 

Data podpisania protokołu odbioru: ………………………………………………………………………... 

 

 

W odbiorze uczestniczyli ze Strony: 

 

 

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

             podpis oraz pieczęć                                                                           podpis oraz pieczęć 

              Zamawiającego                                                                                    Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 do Umowy 

(Dokument rejestrowy Wykonawcy – wpisać właściwy) 

 


