
 
   Załącznik Nr 4 do SIWZ 

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

§ 1. 
1. W wyniku rozstrzygnięcia w dniu ..................... roku  przetargu  
    nieograniczonego na „ Sukcesywne dostawy piw i napojów energetycznych”, Wykonawca  
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   
na podstawie pisemnego lub telefonicznego zamówienia. Zamawiający  
wymaga, aby termin dostawy wynosił max. 24 godziny od momentu złożenia  
zamówienia. 

§ 2.  
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie  
    umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć  
    w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić  od umowy  
    w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  
    W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należytego  
    mu z tytułu wykonania części umowy. 
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności  
    i zawierać uzasadnienie. 
 

§ 3. 
 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia  ± 20% ilości 
dostaw. 

§ 4. 
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy 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. Wykonawca 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. 
3. W sytuacji zmiany ceny u producenta  Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć     
Zamawiającemu dokumenty potwierdzające wprowadzenie podwyżki piwa przez producenta 
oraz nowe cenniki wg Załącznika Nr 1 do umowy z zastrzeżeniem trzeciego zdania pkt 2. 
     

§ 5. 
1. Umowa niniejsza obowiązuje od dnia ..............r. do ................ roku .  
2. Strony mogą rozwiązać umowę przed tym terminem w razie rażącego naruszenia 

warunków jej wykonania. W takim przypadku, każdej ze stron przysługuje prawo 
naprawienia  szkody powstałej z niewykonania lub  nienależytego  wykonania umowy i 
odstąpienie od jej wykonania.  
Odstąpienie od wykonania umowy winno być uprzedzone 30 - dniowym okresem 
wypowiedzenia. 

3. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za zgodą stron. 
 

 
§ 6. 

Dla rozstrzygnięcia ewentualnych sporów wynikających z niniejszej umowy właściwy jest 
rzeczowo i miejscowo sąd  dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 7. 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych  i Kodeksu cywilnego. 

 
§ 8. 

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 9. 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 
 

 
  Zamawiający                                                                                               Dostawca 
 
 
 
 
 
 
 
 


