
   Załącznik Nr 7 do SIWZ
Wzór Umowy

zawarta  w dniu ......................  roku w Skierniewicach, pomiędzy:
Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z o.o., ul. Czerwona 7, 96 -100 Skierniewice, 
wpisanym postanowieniem Sądu Rejonowego w ………………….. ….. Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod nr ………………………., posiadającym 

Regon 750051347  NIP 836-133-13-89
reprezentowanym przez:
Karola Dratkiewicza – Prezesa Zarządu MZK Sp. z o.o.
zwanym w dalszej części umowy „ Zamawiającym ”

a
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................zarejestrowaną/-ym  w KRS, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w ………………
pod nr …………………., 
posiadającą/-ym   NIP .........................., Regon ................., 
reprezentowaną/-ym przez:                                                     

........................................................................................................................................................
zwanym w dalszej części umowy „ Dostawcą ”,

zaś wspólnie zwanych dalej Stronami.

po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie:
przetargu nieograniczonego  na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych zawarta 
została umowa następującej treści:

PRZEDMIOT UMOWY
§ 1.

1. W wyniku rozstrzygnięcia w dniu ..................... roku  przetargu nieograniczonego na 
„SUKCESYWNE DOSTAWY PIW I NAPOJÓW ENERGETYCZNYCH DO PUNKTÓW SPRZEDAŻY NA 
STACJCH PALIW MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SP. Z O.O. W SKIERNIEWICACH   
ZLOKALIZOWANYCH PRZY UL. CZERWONEJ 7 i ARMII KRAJOWEJ 4  W SKIERNIEWICACH
      Dostawca  zobowiązuje się dostarczyć w okresie trwania  umowy Zamawiającemu towary zgodnie 
      z drukiem ofertowym stanowiącym  Załącznik  Nr 1 do umowy.

2. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć wymienione w Załączniku  Nr 1 towary na  własny     koszt  
do Stacji Paliw Zamawiającego w Skierniewicach, ul. Armii Krajowej 4  i przy ul. Czerwonej 7  
na  podstawie  pisemnego  lub  telefonicznego  zamówienia.  Zamawiający  
wymaga,  aby  termin  dostawy  wynosił  max.  24  godziny  od  momentu  złożenia  
zamówienia.

§ 2.
 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia  ± 20% ilości dostaw.

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI
§ 3.

1. Zamawiający zapłaci Dostawcy za dostarczony towar cenę ustaloną w wyniku   
    rozstrzygnięcia  przetargu  w  dniu  ................  wg  Załącznika  Nr  1
    przelewem  w  terminie  30  dni  licząc  od  dnia   wystawienia  faktury  VAT  na  
    konto podane  w fakturze.
2.  Ceny  przedstawione  na   druku  ofertowym  będą  obowiązywać  przez  cały  czas  
     trwania  umowy.  Dostawca  będzie  mógł  zmienić  ceny  piwa   w  przypadku  
     zmiany stawki podatku VAT oraz cen u producenta. Wykonawca nie może w czasie   
     trwania umowy zmienić upust na poszczególne towary podane w Załączniku Nr 1. Zapłata 
     należna  Wykonawcy  podlega  automatycznej  waloryzacji  odpowiednio  o  kwotę  podatku  
     VAT  wynikającą  ze  stawki  tego   podatku  obowiązującej  w  chwili  powstania  
     obowiązku  podatkowego.  W  takim  przypadku  kwota  za  dostarczony  towar  
     należna  Wykonawcy  ustalana  będzie  każdorazowo  z  uwzględnieniem  aktualnie  
     obowiązującej stawki podatku VAT na dzień wystawienia faktury.



KARY UMOWNE
§ 4

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

1. Zamawiający ma prawo do naliczania Dostawcy kar umownych w następujących sytuacjach:
a) za odstąpienie od umowy z winy Dostawcy w wysokości 10% wartości netto umowy,
b) za nie dostarczone w terminie dostawy w wysokości 50,00 zł za każdy dzień zwłoki,

2. Dostawca ma prawo do naliczania Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10% wartości netto 
umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Dostawcę z przyczyn, za które odpowiedzialny 
jest Zamawiający. 

3. Kary umowne, o których mowa w pkt 1 są naliczane niezależnie od siebie i podlegają kumulacji.
4. Zamawiający  niezależnie  od  kar  umownych  może  dochodzić  od  Dostawcy odszkodowania  na 

zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.
1. Od kwot niezapłaconych w niniejszym paragrafie  naliczone zostaną ustawowe odsetki za zwłokę.

SIŁA WYŻSZA
§ 5

1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za szkodę, jeżeli wykażą, że nie wykonanie lub nienależyte 
wykonanie umowy nastąpiło z powodu działania siły wyższej.

2. Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron,  
uniemożliwiające wykonanie zapisów umownych w całości lub części, na stałe lub na pewien 
czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. 
Przejawem działania siły wyższej są w szczególności:
a) klęski  żywiołowe np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi, itp.,
b) akty władzy państwowej jak: blokady administracyjne, stan wojenny, stan wyjątkowy, itp., 
c) strajki,
d) poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu kolejowego i samochodowego w skali 

regionu i kraju.
3. Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności będących 

skutkiem siły wyższej. 
4. Jeżeli którakolwiek ze Stron umowy musi powstrzymać lub opóźnić swoje działania w ramach 

umowy na skutek zaistnienia siły wyższej, to zobowiązana  jest powiadomić na piśmie druga 
stronę niezwłocznie, wskazując jego konsekwencje dla realizacji umowy, w przeciwnym wypadku 
straci prawo do powoływania się na okoliczności siły wyższej.

5. Strona, która przekazała takie pisemne powiadomienie, będzie zwolniona ze swoich zobowiązań 
lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo, jak będzie trwało to zdarzenie i/lub jego 
skutki.

6. Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej, Strona nie będzie mogła wykonać zobowiązań 
umownych przez okres dłuższy niż 30 dni, strony umowy podejmą negocjacje zmierzające do 
uzgodnienia i podjęcia działań umożliwiających realizację umowy.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§ 6

1. Zamawiający niezależnie od przyczyn określonych w kodeksie cywilnym może odstąpić od umowy 
w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w dacie zawarcia umowy. Odstąpienie od 
umowy w przypadku, o którym mowa w niniejszym punkcie może nastąpić w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, w takich wypadkach Dostawca może żądać 
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

2. Zmawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia umowy także w przypadku:
a) nie  rozpoczęcia  przez  Dostawcę  realizacji  umowy  w  ciągu  7  dni  od  daty  złożenia 

zamówienia,
b) Dostawca przerwał realizację dostaw objętych umową i nie podejmuje ich niezwłocznie po 

wezwaniu – w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,



c) utraty  przez  Dostawcę  uprawnień  do  wykonywania  umowy,  wynikających  z  przepisów 
prawa,

d) gdy  zostanie  złożony  wniosek  o  ogłoszeniu  upadłości  lub  likwidacji  Firmy  Dostawcy 
( odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach).

3. Dostawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku:
a) gdy  Zamawiający  nie  wywiązuje  się  z  obowiązku  zapłaty  wynagrodzenia  za  należycie 

wykonaną  dostawę po upływie 90 dni  od terminu wyznaczonego na zapłatę,  pomimo 
pisemnego wezwania do zapłaty złożonego przez Dostawcę,

b) gdy Zamawiający wymaga od Dostawcy wykonania czynności niezgodnych z przepisami 
prawa, pomimo pisemnego poinformowania przez Dostawcę , że wykonanie czynności jest 
niezgodne  z  przepisami  prawa  –  po  upływie  30  dni  od  dnia  złożenia  informacji,  pod 
warunkiem, że Zamawiający nie odstąpił od żądania wykonania czynności niezgodnych z 
przepisami prawa. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności i zawierać 
uzasadnienie.

5. Zamawiający  w  razie  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn,  za  które  nie  odpowiada  Dostawca, 
obowiązany  jest  do  dokonania  zapłaty  wynagrodzenia  za  dostawy,  które  zostały  należycie 
wykonane przez Dostawcę do dnia odstąpienia od umowy.

ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY
§ 7

1. Warunki umowy są wiążące dla obu stron.
2. Strony dopuszczają zmianę postanowień niniejszej umowy zgodnie z wymogami art. 144 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, w przypadku wystąpienia okoliczności , których nie przewidziano w 
chwili zawarcia umowy, a w szczególności:

a) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,
b) wystąpienia urzędowej zmiany stawki podatku VAT po dacie zawarcia umowy,
c) z powodu okoliczności  siły wyższej,  np.  wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego 

przez  czynniki  zewnętrzne  ,  którego  nie  można  było  przewidzieć,  w  szczególności 
zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w 
znacznych rozmiarach,

d) odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji  części zamówienia i  związanej z 
tym  zmiany  wynagrodzenia  ,  pod  warunkiem wystąpienia  obiektywnych  okoliczności, 
których  Zamawiający nie  mógł  przewidzieć na etapie  przygotowania  postępowania,  a 
które  powodują,  że  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  bez  ograniczenia  zakresu 
zamówienia  powodowałoby  dla  Zamawiającego  nie  korzystne  skutki  z  uwago  na 
zamierzony  cel  realizacji  przedmiotu  zamówienia  i  związane  z  tym  racjonalne 
wydatkowanie środków,

e) wprowadzenia  zmian  w  stosunku  do  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  w 
zakresie wykonywania dostaw nie wykraczających poza zakres przedmiotu umowy,  w 
sytuacji konieczności usprawnienia procesu realizacji zamówienia,

f) modyfikacji  uzasadnionej  interesem  Zamawiającego  wyrażonej  w  wielkościach 
pieniężnych, o ile jej wartość nie przekracza progów określonych w dyrektywach i jest 
niższa  niż  5% ceny  pierwotnego  zamówienia  pod  warunkiem,  że  modyfikacja  ta  nie 
zmienia ogólnego charakteru zamówienia. W przypadku wprowadzenia kilku kolejnych 
modyfikacji,  wartość  tę  należy  oceniać  na  podstawie  łącznej  wartości  kolejnych 
modyfikacji.

3. Jeżeli  po  zawarciu  umowy nastąpi  zmiana  przepisów prawa lub  wprowadzone zostaną  nowe 
przepisy prawa nastąpi   zmiana lub  wprowadzone zostaną nowe bezwzględnie  obowiązujące 
normy powodujące konieczność zmiany,  modyfikacji  lub odstępstwa w odniesieniu  do jakości, 
ilości  lub  zakresu  przedmiotu  umowy.  Wówczas  Strona  zawiadomi  pisemnie  druga  Stronę  o 
wystąpieniu  powyższych  zdarzeń  ,  jednocześnie  wzywając  ją  do  podjęcia  rozmów,  zaś  obie 
Strony  dołożą  starań,  działając  w  dobrej  wierze,  w  celu  uzgodnienia  właściwego  sposobu 
postępowania w związku z ich wystąpieniem.

4. Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:
a) gdy  wykonanie  zamówienia  w  określonym  pierwotnie  terminie  nie  leży  w  interesie 

Zamawiającego.



5. Strony dopuszczają  dokonywanie  zmian  w  niniejszej  umowie,  przy  czym zmiany  te  nie  będą 
wpływały na wysokość wynagrodzenia Dostawcy, w przypadku:
a) zmiany siedziby lub nazwy stron umowy,
b) zmiany osób reprezentujących Zamawiającego i /lub Dostawcę,
c) oczywistych omyłek pisarskich.

6. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu podpisanego przez 
obie Strony, pod rygorem jej nieważności.

7. W trakcie  trwania  niniejszej  umowy,  Dostawca zobowiązuje  się  do pisemnego powiadamiania 
Zamawiającego o:
a) zmianie siedziby lub nazwy, 
b) zmianie osób reprezentujących,
c) ogłoszeniu upadłości,
d) ogłoszeniu likwidacji,
e) zawieszenia działalności,
f) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Dostawca.

8. Zmiany  nazw  komórek  organizacyjnych,  adresów  w  wyniku  zmian  organizacyjnych  u 
Zamawiającego nie będą wymagały formy aneksu, a Zamawiający powiadomi pisemnie o tym 
fakcie Dostawcę.

9. Dostawca nie może domagać się zmian w umowie w związku z nie wykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem przez niego zobowiązań wynikających z umowy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 8

W  kwestiach  nie  uregulowanych  postanowieniami  niniejszej  umowy  zastosowanie  mają  przepisy 
ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

§ 9

1. Strony zobowiązują się do współdziałania w celu prawidłowego wykonania niniejszej umowy.
2. Odpowiedzialni za realizację umowy ze strony Zamawiającego:

……………………………………………………… - Tel. ………………………………..

……………………………………………………… - Tel. ………………………………..

3. Odpowiedzialni za realizację umowy ze strony Dostawcy:

……………………………………………………… - Tel. ………………………………..

……………………………………………………… - Tel. ………………………………..

§ 10

Umowa niniejsza obowiązuje jeden rok od daty podpisania umowy tj. od............. do………… lub do 
chwili wyczerpania ilości określonej w zamówieniu.

§ 11

Ewentualne  spory  mogące  wyniknąć  na  tle  wykonania  postanowień  umowy  strony  poddają 
rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

§ 12

Dokumentacja przetargowa oraz oferta Dostawcy wraz z załącznikami stanowią integralną część 
niniejszej umowy.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.



Zamawiający Dostawca

    


