
Załącznik Nr 3 

Wzór  umowy  do  specyfikacji
Umowa Nr …………../09

zawarta w  dniu ……………………..2009 roku, pomiędzy  Gminą  Lipnik z siedzibą Lipnik 
20, 27-540 Lipnik  reprezentowaną przez:

Wójta  Gminy                                                   - Józefa Bulirę
przy  kontrasygnacie  Skarbnika Gminy       - Teresy  Kwatkowskiej
zwanym  dalej Posiadaczem  rachunku
a:
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………….
reprezentowanym  przez
……………………………………………………………- 
………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………- 
………………………………………………………………………………..
zwanym  dalej  Bankiem

Umowa  zawarta  w  wyniku  wyboru  oferty  Banku  w  trybie  przetargu  nieograniczonego 
w oparciu  o  Ustawę z dnia  29 stycznia  2004r. Prawo  zamówień  publicznych (Dz. U. 
z  2007r Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi  zmianami) o  następującej treści:

§ 1

Przedmiotem   umowy   jest  prowadzenie  obsługi  bankowej  budżetu  Gminy  Lipnik 
i jednostek organizacyjnych  na  czas  określony tj.
Od………………………………………………………………. 
do…………………………………………………………………….
obejmująca  ...............................................................................................................................
....................................................................................................................................................

 §2

Posiadacz  rachunku  będzie  się  posługiwał  w  kontaktach   z  Bankiem  i  kontrahentami, 
nazwą:
Urząd  Gminy  w  Lipniku  i adresem:     Lipnik 20,   27-540 Lipnik.

 §3

1.Bank  zobowiązuje  się  wobec  Posiadacza  rachunków  do  otwarcia  i  prowadzenia  jego 
rachunku  bieżącego  oraz  rachunków  pomocniczych.



2. Rachunki  pomocnicze  prowadzone będą  do  obsługi  finansowej  niżej  wymienionych 
jednostek  organizacyjnych  Posiadacza   rachunków:
1)Zespół Ekonomiczno-Oświatowy do 31.12.2009roku
2) Ośrodek Pomocy Społecznej
3) Zakład Gospodarki Komunalnej
4) Gminna Biblioteka Publiczna
5) Gminny Ośrodek Kultury
6) Zespół Szkół w Lipniku
7) Zespół Szkół we Włostowie

3. Rachunki  prowadzone  są  w  złotych.
§ 4

1.Środki   pieniężne   gromadzone   na   rachunkach   Posiadacza   rachunków   są 
oprocentowane…………………………………………………………………………………
…………………………………….
2.  Oprocentowanie   środków   na   rachunkach   w   dniu  zawarcia   umowy   wynosi 
……………………….% w  stosunku  rocznym.

§ 5
Podstawą  otwarcia  każdego  rachunku  jest  złożenie  przez  Posiadacza  rachunku  pisemnej 
dyspozycji    oraz  zaakceptowanie  przez  niego  postanowień  regulaminu  prowadzenia 
danego  rodzaju  rachunku.

§ 6
Integralną   częścią   umowy  są  oferta  Banku,  SIWZ,  „Ogólne   warunki   prowadzenia 
rachunków  dla  podmiotów  krajowych  i  zagranicznych”.

§ 7
Bank  realizuje   dyspozycje  Posiadacza  rachunków  podpisane  przez  osoby  upoważnione 
do  dysponowania  rachunkami  wymienionymi  w  „Kartach  wzorów  podpisów”.

§8
1. Bank ponosi odpowiedzialność za straty poniesione z tytułu nieterminowej lub 
nieprawidłowej realizacji dyspozycji Zamawiającego.
2. Ustala się karę umowną w wysokości 0,15 % od kwoty operacji bankowej zrealizowanej 
nieterminowo lub nieprawidłowo za każdy dzień przekroczenia terminu i nieprawidłowej 
realizacji dyspozycji.

§ 9

Strony  dodatkowo  postanawiają: 
……………………………………………………………………………................
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………



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

§ 10

1.Umowa   została   zawarta   na   okres  ……………lat,  tj.  od 
dnia…………………………………………………
do  dnia ……………………………………………………………..
2. Umowa  wygasa  z  upływem  okresu, na  jaki  zostaje  zawarta.
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany powodującej, że wykonanie zamówienia publicznego 
nie  leży w interesie  publicznym,  czego nie  można było przewidzieć w chwili  podpisania 
umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o  tych  okolicznościach.  W takim  wypadku  Bank  może  żądać  wynagrodzenia  należnego 
z tytułu poniesionych kosztów przygotowania oferty. Odstąpienie następuje poprzez pisemne 
oświadczenie zamawiającego w formie listu poleconego na adres Wykonawcy.

§ 11

Sądem właściwym  miejscowo, dla  rozstrzygania  sporów  mogących  powstać  na  tle 
realizacji  umowy  jest  sąd  właściwy  dla  posiadacza  rachunku.

 §12
Wszelkie  zmiany lub  uzupełnienia  dotyczące  niniejszej   umowy muszą  być  dokonywane 
wyłącznie  w  formie  pisemnego  aneksu  podpisanego  przez  obie  strony  pod  rygorem 
nieważności.

 §13
W  sprawach   nieuregulowanych   niniejszą   umową  mają   zastosowanie   odpowiednie 
przepisy  Kodeksu  Cywilnego, Prawa  Bankowego oraz Prawa Zamówień Publicznych.

§14

Umowa  została  sporządzona  w  dwóch  jednobrzmiących   egzemplarzach, po  jednym 
dla  każdej  ze  stron.

Załączniki
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2. Oferta banku 
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