U M O W A - wzór

Zawarta w dniu ……………………. pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Bytowie, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Kierownika
MOPS - Panią Urszulę Porańską,
a ……………………………………………………………,

zwaną dalej Wykonawcą,

reprezentowaną przez ……………………………………………., o następującej treści:

§1
Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży artykułów
spożywczych (bez używek takich jak: alkohol, wyroby tytoniowe i kawa), wg dowolnego
wyboru, przez okaziciela imiennego bonu żywnościowego we wszystkich dniach i godzinach
pracy w następujących punktach sprzedaży na terenie Bytowa:
1.
2.
Wykonawca zobowiązany jest w sytuacjach budzących wątpliwości, co do tożsamości osoby
dysponującej imiennym bonem żywnościowym do dokonania porównania danych osobowych
z bonu z danymi osobowymi okaziciela. W razie rozbieżności, co do osoby, Wykonawca
odmawia sprzedaży towarów na bon żywnościowy.

§2
Podopieczni realizować będą bony wartości od 10 - 200 zł. Bony będą wydawane przez
Zamawiającego z numerem, podpisem i pieczątką, oraz datą ważności, zgodnie ze wzorami
stanowiącymi załącznik do zawartej umowy.

§3
Wykonawca po zakończeniu miesiąca zwróci Zamawiającemu wykorzystane bony
żywnościowe wraz z paragonami. Zamawiający zobowiązuje się do wypłaty na rzecz

Wykonawcy do 10-tego każdego miesiąca równowartości wykupionych bonów, na podstawie
wystawionego przez Wykonawcę rachunku/faktury.

§4
Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony od dnia 01.01.2018 r. do dnia
31.12.2018 r., nie dłużej jednak niż do dnia wyczerpania się środków finansowych
przeznaczonych na sfinansowanie zadania. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania
w stałej sprzedaży wszystkich produktów wymienionych w ofercie, za cenę nie wyższą niż
określoną w ofercie. Wykonawca zobowiązuje się do oznaczania produktów zawartych
w ofercie poprzez zabarwienie ceny na regale lub półce innym kolorem niż przyjętym
w sklepie.

§5
W okresie realizacji umowy wartość wydanych bonów nie przekroczy kwoty 40 000,00 zł
brutto (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100 ).

§6
Każda ze stron może wypowiedzieć umowę za 2 tygodniowym wypowiedzeniem.

§7
Umowa

może

zostać

rozwiązana

bez

zachowania

okresu

wypowiedzenia

przez

Zamawiającego w razie:
1) wpłynięcia do Zamawiającego skargi na funkcjonowanie Wykonawcy w zakresie
realizacji zamówienia,
2) wyczerpania środków finansowych na realizację zadania,
3) zaprzestania prowadzenia działalności przez Wykonawcę,
4) braku w sprzedaży asortymentu wskazanego w ofercie.

§8
1. Zamawiający odstąpi od umowy, z winy Wykonawcy, w razie:
1) nie dotrzymania warunków umowy, w tym warunku stałej sprzedaży produktów
określonych w ofercie lub za cenę wyższą niż określoną w ofercie,

2) stwierdzenia wymiany bonów żywnościowych na gotówkę przez Wykonawcę,
3) sprzedaży za bony alkoholu i wyrobów tytoniowych,
4) sprzedaży bonów w mniejszej liczbie punktów sprzedaży niż wskazane w ofercie.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia na rzecz Zamawiającego kary umownej za
odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 2 000,00 zł. Wykonawca wyraża
zgodę na potrącenie kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy.

§9
Wykonawca wyraża zgodę na przeprowadzanie u Wykonawcy przez upoważnionych
pracowników Zamawiającego kontroli wyznaczonych produktów określonych w ofercie pod
kątem dostępności, ceny, przydatności do spożycia i wyodrębnienia cenowego.

§ 10
Wszelkie sprawy wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla
Zamawiającego.

§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy Prawo o zamówieniach publicznych.

§12
Umowa

sporządzona

została

w

dwóch

jednobrzmiących

egzemplarzach

po jednym dla każdej ze stron.

……………………………

Zamawiający

……………………………

Wykonawca

