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Zał. Nr 2 

 

WZÓR UMOWY  
 

 
zawarta w dniu  ……………………….  w Raciborzu pomiędzy: 
 
ZAMAWIAJĄCYM - ŚLĄSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ  
NIP: 639-17-03-653, REGON: 273159157 
47-400 Racibórz, ul. Dąbrowskiego 2, 
reprezentowanym przez: 
Zastępcę Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej – płk SG  Marek KOCH 
a: 
WYKONAWCĄ - ………………………………………………………………………………………………………….  
NIP: ……………………, REGON: ………………….. 
reprezentowanym przez: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

§ 1 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup i dostawa 753 sztuk bonów towarowych w formie 

papierowej dla emerytów i rencistów Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, o sumarycznej 
wartości 39.600,00 zł. (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset złotych 00/100). 

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia ww. bonów wg poniższego zestawienia: 
 
39 szt. po 100,00 zł  =   3.900,00 zł 

714 szt. po   50,00 zł  = 35.700,00 zł 

 
3. Bony towarowe podlegają wymianie na towary i usługi oferowane w placówkach handlowych w 

woj. opolskim,  śląskim i małopolskim. 
 

§ 2 
1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty za dostarczone bony  przelewem w terminie do 

14 dni od daty potwierdzenia ich odbioru przez osobę upoważnioną, wyznaczoną przez 
Głównego Księgowego i otrzymania prawidłowo wystawionej noty księgowo – obciążeniowej / 
faktury, na wskazane konto bankowe  Wykonawcy. 

2. Wartość  brutto umowy wynosi: …………………… zł. (słownie: …………………………………………) – 
zgodnie ze złożoną ofertą. 

 
§ 3 

1. Termin realizacji przedmiotu umowy tj. dostawy bonów do siedziby Zamawiającego ustala się 
do dnia  …….. 12.2021 r. (tj. 5 dni roboczych od daty podpisania niniejszej umowy). 

2. Termin realizacji (ważności) bonów towarowych – minimum do 30.06.2022 r. Termin końcowy 
ważności bonów jest wydrukowany na każdym bonie.  

 
 

§  4 
1. Ewentualne reklamacje ilościowe powinny być złożone w dniu następnym po otrzymaniu 

dostawy bonów. 
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2. Wykonawca obowiązany jest do załatwienia reklamacji niezwłocznie jednak nie później niż w 
ciągu 3 dni   roboczych od daty zgłoszenia, pod rygorem odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego. 

 
§  5 

1. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
2. Wszelkie zmiany, rozwiązanie, odstąpienie od niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 
 

§  6 
1. Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia umownego 
brutto, określonego w § 2 ust.2. 

b) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 1 w wysokości 0,5 
% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 ust.2. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych kodeksu cywilnego, jeżeli wysokość ewentualnej szkody wyrządzonej przez 
Wykonawcę przekroczy wysokość zastrzeżonej kary. 
    

§  7 
1. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu 

cywilnego powstałej należności w przypadkach o których mowa w § 6 ust. 1 lit. a) i b) poprzez 
naliczenie kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 1. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że 
powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną 
wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością. 

2. Zamawiający oświadcza, że wystawi Wykonawcy notę w terminie 21 dni od dnia dokonania 
potrącenia zawierającą naliczenie kary umownej w przypadku zaistnienia sytuacji, o której 
mowa w ust. 1. 

 
§  8 

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenosić swoich praw ani obowiązków  
wynikających  z umowy na osoby trzecie. 

 
§  9 

Ewentualne spory , które  mogą wyniknąć w trakcie realizowania niniejszej umowy, strony 
zobowiązują się poddać rozstrzygnięciu właściwego dla Zamawiającego Sądu. 
 

§  10 
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze 
dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
 

WYKONAWCA 
 
 
 
 

………………………………………………………………………….. 

 

ZAMAWIAJĄCY 
 
 
 
 

………………………………………………………………………….. 

 
 


