załącznik nr 6
UMOWA
na dostawę bonów towarowych
zawarta zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych
dnia………………. w Gdyni
pomiędzy
Teatrem Muzycznym im. Danuty Baduszkowej w Gdyni, 81-372 Gdynia Pl. Grunwaldzki 1,
samorządowa instytucją artystyczną wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury Województwa
Pomorskiego pod nr RIK Woj. Pom. 8/99/2008, reprezentowanym przez:
Z-cę Dyrektora– Bogdana Gasika zwanym dalej Zamawiającym
a
__________________________________________________________________________________
z siedzibą _________________________________________________________________________
wpisaną do Rejestru __________________________________________________________________
reprezentowaną przez _________________________________________________________________
zwanym dalej Wykonawcą.
§1
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu bony towarowe w ilości 1567 sztuk (jeden
tysiąc pięćset sześćdziesiąt siedem) o nominałach: 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych), o łącznej wartości
nominalnej: 78.350 zł (siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100)
2. Bony stanową znaki na okaziciela, uprawniające okaziciela do otrzymania wszystkich towarów
oferowanych w sprzedaży w ……….... punktach akceptujących zgodnie z ofertą przetargową, bony
towarowe, o łącznej wartości odpowiadającej wartości nominalnej przedstawionych bonów.
3. Bony zachowują wartość we wszystkich punktach sprzedaży wymienionych w pkt.2 niniejszego
paragrafu od dnia ich wydania do dnia ______________roku.
4. W przypadku, gdy wartość zakupionych towarów będzie niższa od wartości nominalnej bonu
towarowego, pozostała część tej wartości nie będzie zwracana okazicielowi bonu.
5. W przypadku gdy wartość zakupionych towarów będzie wyższa od wartości nominalnej bonu, jego
właściciel będzie zobowiązany dopłacić różnicę.
6. W przypadku uszkodzenia bonu towarowego przez jego okaziciela, reklamacje nie będą
uwzględniane.
§2
1. Za bony towarowe o łącznym nominale 78.350,- zł Zamawiający zapłaci cenę …….……-PLN
słownie złotych:/ ………………………………………………………………………………………/
na rachunek Wykonawcy. Należność zostanie uregulowana w ciągu 14 dni od dnia otrzymania
dokumentów finansowych za dostarczone bony towarowe, wystawionej na Zamawiającego :
Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej, Pl. Grunwaldzki 1, 81-372 Gdynia, NIP 586-00-24-250,
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z konta Zamawiającego: Bank Handlowy S.A. w Warszawie O/Gdynia 41 1030 1508 0000 000
801094007 na rachunek Wykonawcy
……………………………………………………………………………………………………………..
W przypadku nie dotrzymania terminu płatności Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe
naliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, za każdy dzień zwłoki.
1. Dostarczenie bonów towarowych nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w terminie do dnia ………..r.
3. Dostarczone bony towarowe nie będą wymagały cięcia, stemplowania, podpisywania przez
Zamawiającego.
4. Bony towarowe zostaną przekazane protokołem zdawczo-odbiorczym.
§3
W razie wystąpienia opóźnienia w dostarczeniu zamówionych bonów towarowych Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,2 % wartości bonów za każdy dzień opóźnienia.
Jeżeli opóźnienie w dostawie wyniesie 5 dni, Zamawiający może od Umowy odstąpić w trybie
natychmiastowym.
§4
Strony zgodnie postanawiają, że w sprawie współdziałania przy realizacji Umowy Wykonawca będzie
działał przez……………………….., a Zamawiającego reprezentować będzie Główny Księgowy Barbara Mościbrodzka-Chudy
§5
1.
Zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i dopuszczalne
są zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz na warunkach określonych w SIWZ.
2.
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w
przypadkach gdy:
a)
ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje
konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
b)
wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i
niemożliwe do zapobieżenia a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. siły wyższej) np.
pogoda uniemożliwiająca wykonywanie umowy, zdarzenia nieleżące po żadnej ze stron umowy.
Strony mają prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunąć termin realizacji
maksymalnie o czas trwania siły wyższej. Strony zobowiązują się do natychmiastowego
poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód;
c)
nastąpi konieczność wykonania innych, nieprzewidzianych prac, nieuwzględnionych w opisie
przedmiotu zamówienia, a niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia skutkujących
przesunięciem terminu realizacji zamówienia o czas niezbędny do ich wykonania;
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§6
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i
ustawy Prawo zamówień publicznych.
§7
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
§8
Ewentualne spory strony poddadzą rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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