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Załącznik nr 6 

UMOWA NR ................................... 

 

 

zawarta w dniu  .................................. r.  w  S Z C Z E C I N I E   pomiędzy: 

Gminą Miasto Szczecin - Szczecińskim Centrum Świadczeń, ul. Kadłubka 12, 71-521 

Szczecin reprezentowaną przez: 

 

Jacka Kudelskiego - Dyrektora 

zwanym dalej w treści Umowy ”Zamawiającym”  

 

a 

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

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

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

 

reprezentowanym przez: 

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

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

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

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) o  wartości szacunkowej  

zamówienia  nie  przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 750.000 euro. 

 

 

§ 1 
 

1. Przedmiotem umowy jest przyjmowanie i wypłata przekazów pieniężnych dla odbiorców 

świadczeń rodzinnych wypłacanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń, w ilości 

około 900 przekazów miesięcznie (w tym nie więcej niż 10 przekazów poza terenem 

Gminy Miasto Szczecin) i kwocie ok. 150.000,00 zł miesięcznie. 

2. Przekazy pieniężne będą nadawane przez Zamawiającego w miejscu: 

......................................................, ul. ................................................... w Szczecinie. 

3. Wzór blankietu przekazu pieniężnego stanowi załącznik Nr 1 do umowy. 

4. Wzór zestawienia przekazów pieniężnych stanowi załącznik Nr 2 do umowy. 

5. Wykaz punktów kasowych, w których realizowane będą awizowane przez wykonawcę 

świadczenia pieniężne, stanowi załącznik Nr 3 do umowy.  
 

§ 2 
 

1. Podstawą zrealizowania zamówienia przez Wykonawcę będzie: 

1) Przelanie przez Zamawiającego na konto Wykonawcy kwoty środków pieniężnych na 

realizację zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy, 

2) przekazanie zestawienia przekazów pieniężnych zawierającego co najmniej: imię, 

nazwisko, adres zamieszkania, lub pobytu osoby uprawnionej do wypłaty oraz kwotę do 

wypłaty, adnotację o doręczeniu. Zestawienia zbiorcze  sporządzane będą przez 



 2 

Zamawiającego w dwóch egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego jeden dla 

Wykonawcy.  

2. Kwota  na wypłatę świadczeń zostanie przekazana Wykonawcy przez Zamawiającego 

najpóźniej 2 dni przed nadaniem tych świadczeń w formie przelewu na rachunek  

Wykonawcy:............................................................. 

3. Kwota świadczenia może być wypłacona wyłącznie adresatowi, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5. 

4. Kwota świadczenia może być wypłacana także osobie posiadającej jednorazowe pisemne 

upoważnienie udzielone przez adresata i potwierdzone przez pracownika Zamawiającego 

imienną pieczątką i podpisem oraz pieczątką nagłówkową Szczecińskiego Centrum 

Świadczeń w Szczecinie. W przypadku pobytu w szpitalu jednorazowe pisemne 

upoważnienie udzielone przez adresata musi być potwierdzone przez lekarza jego 

podpisem i imienną pieczątką oraz pieczęcią szpitala. W przypadku pobytu w areszcie lub 

odbywania kary pozbawienia wolności jednorazowe pisemne upoważnienie udzielone 

przez adresata musi być potwierdzone przez naczelnika jednostki penitencjarnej. Wzór 

upoważnienia stanowi załącznik Nr 4 do umowy. 

5. Kwota świadczenia może być wypłacona także osobie posiadającej pisemne upoważnienie 

okresowe udzielone przez adresata na czas określony, nie przekraczający 3 miesięcy                     

i potwierdzone przez pracownika Zamawiającego imienną pieczątką i podpisem oraz 

pieczątką nagłówkową Szczecińskiego Centrum Świadczeń w Szczecinie. Wzór 

upoważnienia stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej umowy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest doręczyć przekaz adresatowi w ciągu maksymalnie 4 dni od 

daty otrzymania od zamawiającego zestawienia wypłat i środków pieniężnych na wypłaty, 

z zastrzeżeniem ust. 7. 

7. W przypadku stwierdzenia nieobecności adresata przekazu Wykonawca pozostawia                 

w skrzynce oddawczej adresata, sporządzone na odpowiednim formularzu, zawiadomienie 

o próbie doręczenia wraz z informacją o terminie odbioru i adresie placówki oddawczej,           

w której przekaz jest przechowywany. 

8. W przypadku nie zgłoszenia się adresata po odbiór przekazu placówka kasowa, w której 

jest on przechowywany zgodnie z ust.7 przekazuje, najpóźniej w siódmym dniu licząc od 

dnia następnego po pozostawieniu pierwszego zawiadomienia, powtórne zawiadomienie o 

możliwości jego odbioru. Termin odbioru przekazów w placówce kasowej wynosi 14 dni 

od dnia następnego po dniu doręczenia zawiadomienia. 

9. Świadczenie nie podjęte przez adresata zostanie zwrócone na rachunek bankowy  

Zamawiającego niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 3 dni po upływie 

ostatecznego terminu odbioru przekazu o którym mowa w ust. 8. 
 

§ 3 
 

1. Wykonawca za wykonaną usługę otrzyma miesięczne wynagrodzenie, składające się                     

z dwóch składników:  

- stałego w kwocie  brutto ................ zł od jednego zrealizowanego przekazu 

pieniężnego (słownie:...........................), 

- prowizji w wysokości .........% brutto (słownie:.........................) od  przyjętej kwoty 

jednego zrealizowanego przekazu. 

2. Łączna wartość zobowiązań Zamawiającego wynikająca z niniejszej umowy nie może 

przekroczyć  kwoty .......................zł brutto (słownie: .........................................................) 

3. Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest wystawienie Zamawiającemu, w terminie do 7 dni 

po wykonaniu usługi przez Wykonawcę faktury VAT oraz przekazanie egzemplarza 

zestawienia o którym mowa w §2 ust.1 pkt.2 niniejszej umowy. 

4. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego 

dokumentów, o których mowa w ust. 3, na rachunek bankowy Wykonawcy: 
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5. Wykonawca zobowiązany jest dokonać przelewu kwoty niewypłaconych środków na 

konto Zamawiającego –  
 

        

§ 4 
 

Umowa zawarta jest na czas określony od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 
 

         § 5 
 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo  rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w każdym 

czasie w przypadku:  

a) ogłoszenia likwidacji wykonawcy, złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub 

rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy,  

b) co najmniej dwukrotnego niewykonania przedmiotu umowy w sposób określony                        

w ustępie 3 niniejszego paragrafu i po uprzednim pisemnym wezwaniu do usunięcia 

nieprawidłowości.  

2. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę umowy z przyczyn od niego zależnych 

zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 %wartości miesięcznej 

umowy określonej w § 3 ust. 2 umowy. 

3. Przez niewykonanie umowy Strony rozumieją niedostarczenie przekazów zgodnie                         

z warunkami wskazanymi w § 2 ust. 3, 4, 5, 7, 8 w ilości minimum 10% w stosunku do 

wszystkich przekazów nadanych w danym okresie rozliczeniowym. 

4. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w zakresie realizacji obowiązków, o których mowa 

w § 2 ust. 6 i ust. 9 umowy, Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić na rzecz 

Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,01 % wartości miesięcznej umowy określonej 

w § 3 ust. 2 umowy, za każdorazowe opóźnienie w wypłacie przekazu, za każdy dzień 

roboczy opóźnienia. 

5. Karę umowną Wykonawca przekazuje na wezwanie Zamawiającego, w terminie 7 dni od   

daty jego otrzymania, na rachunek bankowy wskazany w tym wezwaniu. 

6. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega    

    sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

7. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia  

    z przysługującego mu wynagrodzenia. 

 
 

§ 6 
 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Zmiany postanowień umowy mogą nastąpić w przypadku gdy: 

1) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który 

spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, przez 

Wykonawcę; 

2) wystąpią obiektywne niezależnie od woli stron umowy okoliczności skutkujące 

potrzebą zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy; 

3) ulegną zmianie stawki podatku VAT w okresie trwania umowy – wartość umowy 

zostanie zmieniona odpowiednio do zmian stawek podatku VAT. 

4) wystąpi zmiana lokalizacji punktów realizacji wypłat, określonych w § 1 ust. 5 umowy. 

Taka zmiana może nastąpić w przypadku, gdy nastąpi znaczące zwiększenie liczby 

świadczeniobiorców w jednym punkcie kasowym i zmniejszenie liczby 
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świadczeniobiorców w innym punkcie kasowym, uniemożliwiające płynną wypłatę 

świadczeń, powodujące konieczność stworzenia dodatkowego punktu kasowego. 

4. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

5. Sprawy sporne rozpatrywane będą przez właściwy dla Zamawiającego Sąd Powszechny             

w Szczecinie. 

7. Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014, poz. 782  ze zm.)                 

i podlega udostępnianiu i ponownemu wykorzystaniu na zasadach i w trybie określonych 

w ww. ustawie. 
8. W przypadku zmiany adresu zamieszkania lub adresu siedziby Wykonawcy jest on 

zobowiązany do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o nowym adresie 

Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia skutkuje tym, że korespondencja wysłana 

przez Zamawiającego na ostatni podany mu adres Wykonawcy uważana jest za doręczoną 

prawidłowo i skutecznie, nawet gdy zostanie zwrócona nadawcy. 

9. Umowę wraz z załącznikami sporządzono w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym dla każdej ze stron 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                    WYKONAWCA 

 


