Załącznik nr 2 – Wzór umowy
UMOWA
NR ……………….
Zawarta w dniu ……………. 2022 r. pomiędzy:
Towarzystwem Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Koninie, ul. PCK 13, 62-500 Konin,
wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i
publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000051072, NIP: 665-22-21-948, REGON 310513857, posiadającą status
organizacji pożytku publicznego,
zwanym w treści umowy „Zamawiającym", reprezentowanym przez:
………………………… – ………………….
…………………………. – ……………………..
a
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
……………………….. – ……………………….

Zamawiający jest podmiotem, który nie jest zobowiązany do stosowania ustawy z dnia
11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021, poz.1129, z pózn.zm). W związku z
tym, że niniejsze zamówienie jest współfinansowane ze środków Funduszu Pomocy
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości, którego
Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, w ramach Programu Pomocy Pokrzywdzonym,
zgodnie z umową na realizację zadania publicznego niniejsze postępowanie toczy się w
oparciu o zasadę równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Wykonawca zobowiązuje się do wytworzenia i dostarczenia bonów żywnościowych
z przeznaczeniem dla osób pokrzywdzonych przestępstwem korzystających z Okręgowego Ośrodka
Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Koninie i Lokalnych Punktów Pomocy zlokalizowanych
w Turku, Kole i Słupcy do zrealizowania w placówkach na terenie Polski o łącznej nominalnej
wartości nie większej niż 20 000,00 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), a
Zamawiający zobowiązuje się do ich odebrania i zapłacenia ich ceny.
2. Pod pojęciem bonów żywnościowych, zwanych dalej bonami należy rozumieć emitowane i
oferowane przez Wykonawcę znaki legitymacyjne podlegające wymianie na towary lub usługi.
3. Szczegółowy harmonogram dostaw bonów dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym
terminy dostaw, wartość nominałów i ilość bonów o danej wartości, zostanie każdorazowo określony
przez Zamawiającego w zamówieniu złożonym Wykonawcy pisemnie, faksem lub e-mailem.
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4. Dostarczone bony towarowe mają być o nominałach 500 zł.(zamawiający w zamówieniu wskaże
dokładne ilości poszczególnych nominałów).
5. Zamawiający gwarantuje zamówienie w 2022 roku bonów żywnościowych o wartości maksimum
20.000,00 złotych wartości nominalnej.
6. Wykonawca będzie dostarczał bony żywnościowe zgodnie z przekazanym przez Zamawiającego
zamówieniem w terminie 3 dni od dnia jego przekazania.
7. W treści bonu towarowego zawarte będzie, co najmniej:
a) Znak lub treść określającą wystawcę,
b) Wartość brutto bonu w walucie polskiej,
c) Wskazany termin ważności bonu.
8. Zamawiający wymaga, aby za dostarczone bony dla osób pokrzywdzonych przestępstwem można
było dokonać zakupu tylko artykułów żywieniowych i spożywczych ze szczególnym naciskiem na
wyłączenie wszystkich artykułów alkoholowych oraz tytoniowych.

8.Wszystkie dostarczone do siedziby Zamawiającego bony żywnościowe muszą umożliwiać ich
realizację od dnia dostawy przez okres, co najmniej 12 miesięcy.
9. Dostarczone bony żywnościowe mogą przybrać formę wyłącznie papierową.
10. Bony żywnościowe muszą uprawniać do dokonania zakupów bezgotówkowych okazicielowi
bonu tj. otrzymania towarów oferowanych do sprzedaży w placówkach handlowych na terenie
Polski o łącznej wartości odpowiadającej wartości nominalnej przedstawionych w placówce
handlowej bonów przez okaziciela.
11. Dostarczone bony w ramach umowy okaziciel będzie mógł zrealizować we wskazanych
placówkach – wykaz placówek gdzie można zrealizować bony żywnościowe będące przedmiotem
zamówienia będzie stanowił załącznik do umowy.
12. Wartość zakupionych towarów musi być, co najmniej równa wartości nominalnej bonu – nie
przewiduje się zwrotu reszty w gotówce w przypadku, gdy wartość zakupionych towarów jest
niższa aniżeli wartość nominalna bonu przedstawionego przez okaziciela.
13. W przypadku, gdy wartość zakupionych towarów będzie wyższa od wartości nominalnej
bonu, jego okaziciel będzie zobowiązany dopłacić różnicę.
14. Okazicielowi realizującemu zakupy używając bonów żywnościowe będą przysługiwały
wszystkie prawa konsumenckie.
15. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia bonów żywnościowych na swój koszt i ryzyko,
osobiście lub drogą pocztową do miejsca wykonania zamówienia tj. siedziby Zamawiającego:
Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie ul. PCK 13 62-500 Konin.
§2
OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY
1.
2.

Umowa będzie realizowana począwszy od dnia jej podpisania do dnia 31.12.2022 r.
Jeżeli Zamawiający przed terminem określonym w ust.1 zamówi asortyment o wartości co
najmniej 80% kwoty określonej w §4 ust.2 może poinformować Wykonawcę o zakończeniu
realizacji dostaw co oznaczać będzie zakończenie umowy.
§3
WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1.Wykonawca akceptuje wszystkie warunki wykonania zamówienia opisane w umowie.
2. Nadzór nad realizacją umowy sprawować będą ze strony Zamawiającego:
- Urszula Juszczak - tel. 63 240 61 93
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a ze strony Wykonawcy:
- ……………………….- tel. …………………..
3. Strony zobowiązują się do zachowania tajemnicy w zakresie związanym z przedmiotem umowy.
4.Wykonawca poniesie ryzyko dostawy oraz wszelkie koszty związane z przygotowaniem,
pakowaniem i dostarczeniem bonów towarowych, oraz inne niewymienione koszty stanowiące
niezbędny element do prawidłowego wykonania dostawy.
5. Zamawiający ani okaziciel bonów nie mogą ponosić żadnych dodatkowych kosztów z tytułu
ich zamówienia i realizacji.
6. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie prawa do opracowania graficznego znajdującego
się na bonie żywnościowym uwzględniając nienaruszalność praw osób trzecich. W innym
przypadku tj. wystąpienia osób trzecich z tytułu złamania przepisów prawa w w/w zakresie
Wykonawca zobowiązany będzie do naprawienia poniesionej szkody.
7. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu
lub osobom trzecim w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania dostawy.
8. Miejsce realizacji bonów musi obejmować teren Polski
9. Wykonawcę obciążają wszystkie wymienione i niewymienione koszty związane z wykonaniem
dostawy.
§4
WARTOŚĆ UMOWY/WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Za należyte wykonanie zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczałtowe w wysokości odpowiadające łącznej nominalnej wartości faktycznie zamówionych i
dostarczonych bonów.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie może być wyższe niż kwota ………………..
złotych brutto (słownie: …………………………… złotych 00/100).
3. Zapłata należności nastąpi w terminie do 14 dni od daty przedłożenia prawidłowo wystawionej
noty, przelewem na konto wskazane na fakturze.
4. Wszelkie płatności będą dokonywane w złotych polskich przez Towarzystwo Inicjatyw
Obywatelskich w Koninie. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku
Zamawiającego.
§5
WARUNKI SKŁADANIA REKLAMACJI/ ODSTĄPIENIA OD REALIZACJI UMOWY

1. Zamawiający ma prawo sprawowania bieżącej kontroli wykonywania warunków umowy.
2. Stwierdzając wadliwe wykonanie umowy, Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie,
zawiadomić o tym Wykonawcę.
3. Reklamacje zgłasza się wyłącznie w sposób opisany w niniejszym paragrafie.
4. Reklamacje winny być składane pisemnie pod rygorem nieważności. Reklamacje winny być
przesłane, dostarczone Wykonawcy nie później niż w terminie dwóch dni od chwili stwierdzenia
nieprawidłowości w realizowaniu przedmiotu zamówienia.
5. Wykonawca udziela odpowiedzi na reklamację złożoną zgodnie z powyższymi
postanowieniami w terminie dwóch dni od dnia jej otrzymania.
6. W razie braku udzielenia przez Wykonawcę odpowiedzi na reklamację w wyżej opisanym
terminie, Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa odstąpienia, poprzez złożenie
Wykonawcy oświadczenia na piśmie w terminie 5 dni od dnia bezskutecznego upływu terminu do
udzielenia odpowiedzi na reklamację.

Załącznik nr 2 – Wzór umowy
7. Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa odstąpienia, poprzez złożenie Wykonawcy

oświadczenia na piśmie w terminie 5 dni od dnia powzięcia wiadomości o:
a) nieterminowym wykonywaniu zlecenia (np. przerwa w wykonywaniu umowy z winy
Wykonawcy).
b) fakcie powierzenia wykonania umowy przez Wykonawcę innej osobie lub jednostce bez
zgody Zamawiającego.
c) wystąpieniu rażącego zaniedbania w sposobie wykonywania umowy.
8. W sytuacji, o której mowa w ust. 7 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonania dotychczasowej części umowy.
§6
KARY UMOWNE

1. W razie nie wykonania umowy albo nienależytego jej wykonania, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia przewidzianego w§ 4 ust. 2
2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. Za szkody z innych tytułów wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim - przez
Wykonawcę, Wykonawca odpowiada wg. zasad określonych w Kodeksie Cywilnym.
4. W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych strony zobowiązują się do
zapłaty ustawowych odsetek.
2. O przyczynach nałożenia kary Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę
przesyłając mu notę obciążeniową. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary z
przysługującego mu wynagrodzenia. Jeżeli potracenie nie będzie możliwe Wykonawca
zapłaci karę w terminie 7 dni od daty otrzymania noty.
3. Kary umowne określone w pkt. 1 nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy
odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli kara nie pokryje w pełnej wysokości poniesionej
szkody.
§7
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiającemu, oprócz przypadku określonego w §5 ust.7 przysługuje prawo odstąpienia
od umowy, jeżeli:
a) wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
b) zostanie wobec Wykonawcy wszczęte postępowanie egzekucyjne lub likwidacyjne.
W powyższych przypadkach Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego za
dostawy wykonane do dnia odstąpienia od umowy.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie 5 dni od daty powzięcia przez
Zamawiającego wiadomości o istnieniu przyczyny uzasadniającej wykonanie prawa
odstąpienia, w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno wskazywać przyczynę
odstąpienia.
§8
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy

Kodeksu cywilnego.
2. Spory mogące wyniknąć na tle wykonania umowy, strony poddają rozstrzygnięciu
właściwym dla siedziby Zamawiającego sądom powszechnym.
3. Umowa sporządzona zostaje w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz
dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego.
Załączniki:
- Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
- Załącznik nr 2 – Aktualna lista placówek handlowych na terenie miasta Polski
będąca podstawą oświadczenia złożonego w formularzu ofertowym wykonawcy.

Wstępna akceptacja głównego księgowego:

Wykonawca:

Zamawiający:

