
 

 

  Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

....................................... 

(pieczątka Wykonawcy)                                         OFERTA 

złożona przez: 
 

Nazwa Wykonawcy: .................................................................................................................................. 

Adres: ......................................................................................................................................................... 

Telefon:…………………………………………………………………………………………………... 

Faks: ……………………..…………………………………………………………………………….… 

E-mail: ……….………………………………………………………………………………………….. 
 

dotycząca postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

Dostawa bonów towarowych dla MOPR w Bytomiu  

 
 

1. Oferuję/-jemy wykonanie zamówienia za cenę: …………………….………….…… zł brutto 
(1)

 

     (słownie:........................................................................................................................... zł) 

(1)
 w przypadku oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Wykonawca zobowiązany jest podać 

cenę zgodnie z zapisami cz. XIII ust. 2 specyfikacji. 
 

2. Oświadczam/-y, iż zobowiązuję/-jemy się wykonać zamówienie w terminie od dnia zawarcia 

umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia 02.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. 
 

3. Oświadczam/-y, iż zapoznałem/-liśmy się z postanowieniami umownymi i akceptuję/-jemy ich treść, 

w tym warunki płatności wynagrodzenia z terminem wynoszącym 30 dni. 

 

4. Jednocześnie oświadczam/-y, że: 

1) cena oferty jw. obejmuje: 

 dostawę 20.000 sztuk bonów towarowych o nominale   5,00 zł; 

 dostawę 10.000 sztuk bonów towarowych o nominale 10,00 zł; 

 dostawę 10.000 sztuk bonów towarowych o nominale 20,00 zł; 

 ……………….. % prowizji/innych opłat w wysokości: …………… zł (słownie: 

………………………………………..………....). 
 

2) oferuję/-jemy wykonanie zamówienia na następujących zasadach: 
  

Dostępność placówek handlowych realizujących bony towarowe w granicach administracyjnych gminy Bytom 
/należy wpisać deklarowaną liczbę placówek, lecz nie mniej niż 20 placówek (minimalna wartość)/ 

1) placówki handlowe w granicach administracyjnych gminy Bytom  

o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m
2
  

 

…………… /należy wskazać 

liczbę placówek/ * 

2) placówki handlowe w granicach administracyjnych gminy Bytom  

o powierzchni sprzedaży do 400 m
2
 

 

…………… /należy wskazać 

liczbę placówek/ * 

Dostępność placówek handlowych realizujących bony towarowe zlokalizowanych na terenie województwa 

śląskiego: ………………………….. /należy wskazać liczbę placówek/ * 

 

 Minimalny termin ważności (możliwość realizacji) bonów - nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy.               

 

* na potwierdzenie wykaz placówek handlowych – odpowiednio załącznik nr 2/Bytom  

oraz załącznik nr 2/Pozostałe do specyfikacji – stanowiące integralną część niniejszej oferty 
 

5. Zamierzam/-y powierzyć następującym podwykonawcom do wykonania nw. zakres (części) 

zamówienia:  
 

 

LP. FIRMA PODWYKONAWCY 
(2)

 ZAKRES (CZĘŚĆ) ZAMÓWIENIA 
(2)

 

1 2 3 

1   

(...)   
 

(2)
 w przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy 

wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi tabelę 

formularza niewypełnioną (puste pole), Zamawiający uzna, iż Wykonawca zamierza wykonać zamówienie siłami 

własnymi, bez udziału podwykonawców.  
 
 



 

 

 
 

  

 

 

6. Oświadczam/-y, że: 

wypełniłam/-em/-liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 
(3)

 wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałam/-em/-liśmy  

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, a także 

zobowiązuję/-jemy się dopełnić ww. obowiązków wobec osób, których dane pozyskam/-my. 
 

(3)
 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) 
 

7. Oświadczam/-y, że ………………………….. do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 
 

      /należy wpisać: „zaliczamy się”  lub  „nie zaliczamy się”/ 
 

Informacja służy Zamawiającemu do rzetelnego wypełnienia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie 

Zamówień Publicznych oraz sprawozdania o udzielonych zamówieniach. Powyższa informacja nie stanowi 

o ważności oferty. W przypadku braku odpowiedniego wypełnienia, Wykonawca zostanie poproszony  

o podanie niniejszej informacji.  

Pojęcie mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy i średniego przedsiębiorcy definiuje art. 7 ust. 1 ustawy 

z dnia 06 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292). 

 

8. Ofertę składam/-y na ….………..……. stronach kolejno ponumerowanych. 
                                          /podać liczbę stron/  

 

9. Ofertę sporządzono w dniu ………….……2019 roku. 
 

 

 
….………………………………………………. 

      /pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby/osób  

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy/ 
 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 2/Bytom do SIWZ/ 

załącznik nr 1a do Postanowień 

 umownych/umowy 

 

WYKAZ * 

placówek handlowych realizujących bony towarowe  

w granicach administracyjnych gminy Bytom 

  L.p. Nazwa placówki handlowej
 Adres 

/ulica, miejscowość/ 
Branża 

placówki handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m
2
 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

(…) **    

placówki handlowe o powierzchni sprzedaży do 400 m
2 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

(…) **    
 

* Zamawiający przez placówkę handlową rozumie miejsce, w którym można zrealizować zakupy branży spożywczo-

przemysłowej, w tym sklepy wielkopowierzchniowe (Uwaga!: z wyłączeniem miejsc oferujących, jako podstawowy 

towar prasę). 
 

Zamawiający wymaga, aby bony towarowe w okresie ich ważności, były realizowane, w co najmniej  

20 placówkach handlowych w granicach administracyjnych gminy Bytom. Tym samym jest to minimalna ilość 

placówek dostępnych Wykonawcy, jaką może wykazać w ww. załączniku.  

W sytuacji zaoferowania ilości placówek mniejszej niż 20 Zamawiający uzna, iż oferta Wykonawcy nie odpowiada 

wymaganiom specyfikacji. 
 

** wskazując większą liczbę placówek należy odpowiednio rozszerzyć listę.  

 

 

 

….………………………………………………. 

      /pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby/osób  

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy/ 

  



 

 

Załącznik nr 2/Pozostałe do SIWZ/ 

załącznik nr 1b do Postanowień  

umownych/umowy 

 

WYKAZ * 

placówek handlowych realizujących bony towarowe  

zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego 
 

  L.p. Nazwa placówki handlowej
 Adres 

/ulica, miejscowość/ 
Branża 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

(…) **    

 
* Zamawiający przez placówkę handlową rozumie miejsce, w którym można zrealizować zakupy branży spożywczo-

przemysłowej, w tym sklepy wielkopowierzchniowe (Uwaga!: z wyłączeniem miejsc oferujących, jako podstawowy 

towar prasę). 
 

UWAGA !   

Z WYŁĄCZENIEM PLACÓWEK HANDLOWYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY 

BYTOM, (które należy wykazać wyłącznie w załączniku nr 2/Bytom do SIWZ). 
 

 

** wskazując większą liczbę placówek należy odpowiednio rozszerzyć listę.  

 

 
 

….………………………………………………. 

      /pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby/osób  

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy/ 

 



 

 

Załącznik nr 3 do SIWZ  
 

 

 

Nazwa/Firma Wykonawcy: ................................................................................................................  

 

 

Adres Wykonawcy: ............................................................................................................................ 

 

 

OŚWIADCZENIE STANOWIĄCE WSTĘPNE POTWIERDZENIE, ŻE 

WYKONAWCA NIE PODLEGA WYKLUCZENIU *  

 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych  
 

 Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa bonów 

towarowych dla MOPR w Bytomiu, prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  

w Bytomiu, oświadczam/-y, co następuje: 
 

1) oświadczam/-y, że nie podlegam/-y wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 

pkt 12-22 ustawy Prawo zamówień publicznych; **  
 

2) oświadczam/-y, że nie podlegam/-y wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 

pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; **  
 

3) na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz § 10 rozporządzenia *** 

oświadczam/-y, że dokument, o którym mowa w cz. VI ust. 4 specyfikacji (SIWZ): 

a) Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, tj. 

pod adresem: 

      https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/search.aspx   

      https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs   

  zaznaczyć X we właściwym polu, (jeżeli dotyczy)  
 

b) Zamawiający przechowuje zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  

w sprawie nr ………………………………………… i jest on aktualny; 
/wskazać nr sprawy lub nazwę postępowania/ 

 

4) oświadczam/-y, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu ww. informacji. 

 

 

………………...……, dnia ………….……. r.                  

   (miejscowość) 

                                                                          

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

 /podpis podmiotu składającego 

oświadczenie lub osoby/osób upoważnionych/ 
 

* w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna) oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw 

wykluczenia. 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 **jeżeli wobec Wykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 

pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 cyt. ustawy należy odpowiednio zmodyfikować treść 

oświadczenia, tj. oświadczyć, które z podstaw wykluczenia wobec niego zachodzą  

wraz z jednoczesnym oświadczeniem o podjętych środkach naprawczych zgodnie z art. 24 ust. 8  

cyt. ustawy (instytucja samooczyszczenia, self-cleaning).  

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/search.aspx
https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs


 

 

Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

 

Postanowienia umowne 

zawarta w dniu ……….2019 r. na podstawie art. 39 i następne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) pomiędzy: 

Gminą Bytom, ul. Parkowa 2, NIP 626-298-85-82, REGON 276255269, Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w Bytomiu ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom 

reprezentowanym przez: 

…………………………- ……………………… 

zwanym w treści umowy Zamawiającym  

a    ................................................................................................................................................. 

zwanym dalej w tekście Wykonawcą 

o następującej treści: 

§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy, na swój koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego,  

tj. Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu bonów towarowych w formie papierowej, 

podlegających wymianie na towary lub usługi w placówkach handlowych wskazanych  

przez Wykonawcę o łącznej wartości nominalnej:  ………………….. PLN brutto (słownie: 

……………………………………………………………………………………..złotych ……/100)  

 – z widoczną na każdym egzemplarzu datą ważności, w nominałach i ilości jak niżej: 

1) w ilości 20.000 sztuk o nominale:   5,00 zł; 

2) w ilości 10.000 sztuk o nominale: 10,00 zł; 

3) w ilości 10.000 sztuk o nominale: 20,00 zł. 

2. Wykonawca gwarantuje przez okres ważności bonów, możliwość ich wymiany na towary i usługi  

w placówkach handlowych, zgodnie z wykazami przedłożonymi wraz z ofertą stanowiącymi 

odpowiednio załącznik nr 1a oraz nr 1b do niniejszej umowy. W przypadku odmowy realizacji 

bonów w jakiejkolwiek wskazanej w wykazie placówce, Wykonawca zobowiązany jest 

niezwłocznie, tj. w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia, wskazać pisemnie inną 

placówkę handlową honorującą bony.       

3. Każdy egzemplarz bonu musi być zabezpieczony przed podrobieniem poprzez umieszczenie na nim 

stosownego hologramu oraz winien być opatrzony napisem, z którego treści wynikać będzie,  

iż na jego podstawie nie można dokonać zakupu wyrobów tytoniowych oraz alkoholu. 

4. Bony zachowują ważność (możliwość realizacji), co najmniej 6 miesięcy od daty dostawy. 

5. Bezpośredni nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego pełni: Pan/Pani 

…………………….……... 

6. Bezpośredni nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy pełni: Pan/Pani 

…………………….……... 

7. Ewentualna zmiana osób, o których mowa w ust. 5 i 6 nie stanowi zmiany treści nin. umowy 

i następuje poprzez pisemne lub elektroniczne powiadomienie drugiej strony.    

8. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych, wad jakościowych przedmiotu zamówienia  

lub niezgodności dostawy z parametrami określonymi w ofercie, Wykonawca zobowiązuje się  

do niezwłocznego, najpóźniej w terminie do 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia  

przez Zamawiającego dostarczenia przedmiotu zamówienia wolnego od wad bez prawa  

do dodatkowego wynagrodzenia. 

9. Zamawiający zastrzega sobie, w ramach przysługującego wynagrodzenia, prawo zmiany ilości 

zamawianych bonów (przesunięcia ilościowe pomiędzy nominałami, zamówienie bonów o łącznej 

wartości nominalnej mniejszej niż prognozowana) w zależności od liczby osób uprawnionych 

do otrzymania bonów.  

Jednocześnie Zamawiający gwarantuje dokonanie zamówień na poziomie 60 % wartości umowy,  

o której mowa w § 2 ust. 11. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia,  

w szczególności z tytułu praw do zapłaty lub odszkodowania. 

§ 2 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się od dnia zawarcia umowy, lecz nie wcześniej  

niż od dnia 02.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. lub do wyczerpania środków finansowych, o których 

mowa w ust. 13 umowy. 

2. Dostawa bonów będzie realizowana sukcesywnie, stosownie do potrzeb, w ilości i nominałach 

według zamówienia złożonego przez pracownika Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych 

od daty złożenia zamówienia. Zamawiający przewiduje składanie zamówienia na dostawy,  

co najmniej 1 raz w miesiącu. 



 

 

3. Złożenie zamówienia odbywać się będzie w formie pisemnego zamówienia zgodnie z załącznikiem 

nr 2 do niniejszej umowy. Zamawiający złoży zamówienie na dostawę za pomocą faksu  

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

4. W chwili otrzymania bonów od Wykonawcy - Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność 

materialną za pobrane bony w wysokości ich nominałów. 

5. Rozliczenie zobowiązań wynikających z tytułu dostawy bonów odbywać się będzie za rzeczywistą 

ilość dostarczonych bonów, o których mowa w § 1 ust. 1 umowy, na podstawie faktur/rachunków/ 

not obciążeniowo-księgowych wystawianych przez Wykonawcę każdorazowo po zrealizowaniu 

dostawy z wyszczególnioną ilością i rodzajem dostarczonych bonów objętych płatnością. 

6. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za dostarczony towar przelewem na konto Wykonawcy  

w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku/noty księgowo-

obciążeniowej, po odbiorze przedmiotu zamówienia - bez zastrzeżeń.  

7. Faktury/rachunki/noty księgowo-obciążeniowe należy wystawiać na Gminę Bytom,  

ul. Parkowa 2, NIP 626-298-85-82, REGON 276255269, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  

ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom.  
8. Ustala się, iż faktury/rachunki/noty księgowo-obciążeniowe należy dostarczyć na adres 

Zamawiającego, tj. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16,  

41-902 Bytom.  
9. Wykonawca oświadcza, że: 

1) właściwy dla niego jest Urząd Skarbowy w …………………………; 

2) podany na fakturach rachunek bankowy będzie znajdować się na „białej liście podatników”,  

o której mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług oraz, że prowadzony jest  

dla niego rachunek VAT.  

10. Strony dopuszczają fakturowanie elektroniczne – przesyłane za pośrednictwem Platformy 

Elektronicznego Fakturowania, skrzynka PEPPOL nr 6262988582 lub pisemne. 

11. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

12. Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych w przypadku opóźnienia  

w zapłacie należności w wysokości stopy procentowej, wynikającej z aktualnie obowiązujących 

przepisów. 

13. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę  

nie przekroczy kwoty: …………….. zł brutto (słownie: ………………………. /100), w tym: 

…………….. % prowizji/innych opłat w wysokości: ……………… zł (słownie: ……………….… 

…………………………….. 100). 

14. Cena wymieniona w ust. 13 zawiera wszystkie niezbędne koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia. Niedoszacowanie, pominięcie lub nienależyte rozpoznanie przedmiotu niniejszej 

umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 13,  

za wyjątkiem możliwości dokonania takiej zmiany określonej w § 5 umowy. 

15. Zakazuje się przelewu wierzytelności i przejęcia długu z tytułu niniejszej umowy. 

§ 3 

1. Strony postanawiają, że przedmiot umowy – zgodnie z treścią oferty Wykonawcy - zostanie 

wykonany z udziałem: 

1) podwykonawcy - ………………………… w zakresie  ……………..……………; 

2) podwykonawcy - ………………………… w zakresie  …………….…………….. 

2. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których 

mowa w ust. 1 poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego. 

3. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom nie zmienia treści zobowiązań  

Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego podwykonawcy  

tak, jakby były one działaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego 

Wykonawcy. 
4. W przypadku wykonania części przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawcę, rozliczenie 

z Wykonawcą nastąpi po przedłożeniu Zamawiającemu oświadczenia podwykonawcy o treści  

jak w załączniku nr 3 do umowy, stanowiącym jej integralną część. 

§ 4 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy  

w formie kar umownych. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę: 

1) w wysokości 10 % całkowitej wartości umowy, o której mowa w § 2 ust. 13 niniejszej umowy 

w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy; 



 

 

2) w wysokości 0,5 % wartości danego zamówienia za każdy dzień opóźnienia w realizacji 

poszczególnych dostaw/zamówień, tj. gdy Wykonawca nie dotrzyma terminów, o których 

mowa w § 1 ust. 8 oraz w § 2 ust. 2; 

3) w wysokości 0,2 % całkowitej wartości umowy, o której mowa w § 2 ust. 13 niniejszej umowy 

w przypadku nie zachowania możliwości realizacji bonów we wskazanych placówkach  

przez okres, co najmniej 6 miesięcy od daty dostawy.   

2. Jeżeli Wykonawca narazi Zamawiającego na straty o wartości większej niż przewidują kary umowne 

w związku z niedotrzymaniem warunków umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do kumulacji kar umownych z różnych tytułów. 

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia nałożonych kar umownych z przedłożonych 

do zapłaty faktur/rachunków/not obciążeniowo-księgowych. W przypadku braku pokrycia 

nałożonych kar umownych w kwotach pozostałych do zapłaty, Wykonawca zobowiązany jest  

do uregulowania kary umownej lub jej niepotrąconej części w terminie 14 dni od dnia jej nałożenia. 

5. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania dostaw niewykonanych 

lub usunięcia wad dostaw wykonanych wadliwie. 

 

§ 5 

1. Zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności. 

Strony przewidują możliwość: 

1) zmiany strony umowy, tj. w sytuacji wystąpienia następstwa prawnego wynikającego  

z odrębnych przepisów; 

2) zmiany Wykonawcy: 

a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału  

w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga  

to za sobą innych istotnych zmian umowy, 

b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań względem jego podwykonawców; 

3) dokonywania zmian w wykazie placówek handlowych (odpowiednio: załącznik nr 1a oraz 1b  

do umowy), pod warunkiem zachowania liczby placówek na poziomie co najmniej takim  

jak wskazano w ofercie;    

4) dokonania zmiany podwykonawcy i/lub części wykonywanego przez niego zakresu 

podwykonawstwa, wprowadzenie nowego podwykonawcy, zrezygnowanie z podwykonawcy 

bądź wykonanie zamówienia przy pomocy podwykonawców, pomimo niewskazania  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego żadnej części zamówienia przeznaczonej 

do wykonania w ramach podwykonawstwa, (o których mowa w § 3 ust. 1 umowy); 

5) zmiany wynagrodzenia brutto, w tym cen jednostkowych brutto, w przypadku zmiany 

obowiązujących przepisów dotyczących podatku VAT; 

6) zmiany postanowień umowy, których konieczność wprowadzenia jest wynikiem zmian 

obowiązującego prawa bądź działań organów państwowych, samorządowych, sądowych  

lub administracyjnych; 

7) wprowadzenia do umowy zmian dotyczących realizacji dodatkowych dostaw   

od dotychczasowego Wykonawcy nieobjętych niniejszą umową, o ile stały się niezbędne  

i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych  

lub technicznych, w szczególności dotyczących zmienności lub interoperacyjności sprzętu, 

usług lub instalacji, zamówionych w ramach niniejszej umowy,  

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 

kosztów dla Zamawiającego, 

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50 % wartości umowy określonej pierwotnie  

w § 2 ust. 13 niniejszej umowy; 

8) dokonania zmiany postanowień umownych, pod warunkiem łącznego spełnienia poniższych 

warunków: 

a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, 

działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 

b) wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości umowy określonej pierwotnie w § 2 ust. 13 

niniejszej umowy; 

 



 

 

9) wprowadzenia zmian nieistotnych, niezależnie od ich wartości, z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1e 

ustawy Prawo zamówień publicznych; 

10) wprowadzenia zmian, których łączna wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych i jest mniejsza  

od 10 % wartości umowy określonej pierwotnie w § 2 ust. 13 niniejszej umowy. 
 

2. Dokonanie zmiany umowy w zakresie jw. wymaga uprzedniego złożenia na piśmie wniosku  

wykazującego zasadność wprowadzenia zmian i zgody Stron umowy na jej dokonanie. Jakiekolwiek 

zmiany niniejszej umowy wymagają – pod rygorem nieważności – zachowania formy pisemnej  

w formie aneksu.  

§ 6 

1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za bony towarowe, które straciły ważność z powodu 

niewykorzystania ich przez ostatecznych użytkowników w terminach uwidocznionych na bonach.   

2. Wykonawca, realizując umowę, zobowiązuje się przestrzegać przepisy rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L  

z 2016 Nr 119, poz. 1) oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).     

§ 7 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa  

lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni  

od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o okolicznościach również w następujących sytuacjach: 

1) gdy Wykonawca utraci prawo do wykonywania działalności będącej przedmiotem umowy; 

2) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn odstąpił od wykonywania przedmiotu umowy  

lub jego części; 

3) gdy Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego i wezwań  

do realizacji warunków umowy nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z warunkami 

umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne; 

4) w przypadku trzykrotnego nałożenia na Wykonawcę kar umownych, o których mowa w § 4 

niniejszej umowy; 

5) za zmniejszenie liczby placówek poniżej minimalnego progu, w przypadku placówek 

handlowych w granicach administracyjnych gminy Bytom. 

3. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron nie pozbawia Zamawiającego prawa naliczania  

i dochodzenia kar umownych z innych tytułów zastrzeżonych w niniejszej umowie. 

4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej - pod rygorem nieważności takiego  

oświadczenia - i powinno zawierać uzasadnienie odstąpienia od umowy. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 oraz 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy. W takiej sytuacji zostanie sporządzony protokół 

zaawansowania prac, który będzie stanowił podstawę do wypłacenia Wykonawcy wynagrodzenia  

za wykonanie części przedmiotu zamówienia do dnia spisania tego protokołu. 

 

§ 8 

Integralną częścią niniejszej umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta 

Wykonawcy z dnia: …………… r. 

 

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego  

i przepisy obowiązujące w obrocie towarami o ile przepisy ustawy prawo zamówień publicznych  

nie stanowią inaczej. 

 



 

 

 

 

§ 10 

Wszelkie spory dotyczące realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

§ 11 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym egzemplarzu  

dla każdej ze stron umowy. 
 

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

       ZAMAWIAJĄCY                                              WYKONAWCA 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Załączniki do umowy: 
załącznik nr 1a – wykaz placówek handlowych (gminy Bytom) 

załącznik nr 1b – wykaz placówek handlowych (województwo Śląskie) 

załącznik nr 2 – druk zamówienia 
załącznik nr 3 – oświadczenie podwykonawcy 

 



 

 

Załącznik nr 2  

do Postanowień umownych (umowy) 

 

 

 

 

ZAMÓWIENIE nr ………/2020 

na dostawę bonów towarowych 
 

 

Na podstawie umowy nr FA.282……….2019 z dnia ………… 2019 r. Zamawiający – Miejski 

Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu składa zamówienie na dostawę bonów wg poniższego 

zestawienia: 

Wartość nominalna bonu Ilość sztuk 

Wartość nominalna  

bonów 
 

(poz. 1 x poz. 2) 

1 2 3 

   

……………….. zł 

 

……………………... …………………. 

 

……………….. zł 

 

……………………… …………………. 

 

……………….. zł 

 

……………………… …………………. 

                           RAZEM:   ............................ sztuk  …………………. PLN 

 

 

…………………..………………………………………………….. 

data i podpis osoby sporządzającej  

 

 

 

Sprawdzono pod względem merytorycznym:                                               ……………………………… 

                             data i podpis Kierownika 

 

 

……………….………………….. 

Główny księgowy (data i podpis)                                  

  



 

 

 

Załącznik nr 3  
do Postanowień umownych (umowy) 

 

 

 

       …………………, dnia……………… 

NAZWA I ADRES PODWYKONAWCY: 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

 

 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY 

 

Oświadczam, iż wykonanie przedmiotu zamówienia pn.: Dostawa bonów towarowych  

dla MOPR w Bytomiu 

 

odbyło się z moim udziałem w zakresie wykonania: 

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

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

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

 

a rozliczenie z tytułu wykonanych przeze mnie robót (prac) zostało dokonane w całości. 

 

W związku z powyższym nie wnoszę i nie będę wnosić w przyszłości żadnych roszczeń wobec 

Zamawiającego z tego tytułu. 

 

Zlecony zakres robót (prac) wykonany został samodzielnie bez udziału dalszych 

podwykonawców. 

        

 ………………………………. 

/pieczęć i czytelny podpis/     

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


