Załącznik Nr 7 – wzór
UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR …………………….

zawarta w dniu …………………..r. w Skierniewicach pomiędzy Miejskim Zakładem Komunikacji
Sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach ul. Czerwona 7,
NIP 836 – 13 – 31 – 389

REGON 750051347,

zwanym dalej „ Zamawiającym ”, reprezentowanym przez:
Winicjusza NOWAKA – Prezesa Zarządu
Grażynę KACZYŃSKĄ - prokurenta
a
Firmą ……………………. z siedzibą przy ul. …………………. ………………………, wpisaną do
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem ………………………….,
reprezentowaną przez:
………………………………………………………………………….,
zwaną dalej „ Dostawcą” , zaś wspólnie zwanych dalej Stronami.
Po rozstrzygnięciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w oparciu o
przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z
2013r., poz. 907 ze zm.) i dokonaniu przez Zamawiającego wyboru oferty, strony zawierają umowę
następującej treści:
§1

1. Zamawiający zamawia, a Dostawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, którym są
sukcesywne dostawy papierosów na stacje paliw Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w
Skierniewicach. Załącznik do niniejszej umowy określa poszczególne gatunki papierosów.

2. Dostawa realizowana będzie sukcesywnie stosownie do potrzeb zgłaszanych przez
Zamawiającego. Zamawiający będzie odbierał przedmiot zamówienia osobiście w miejscu
wskazanym przez Wykonawcę wyłącznie w przypadku gdy odbiór będzie następował na terenie
m. Skierniewic. W pozostałych przypadkach Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot
zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt w ciągu 24 godzin od złożenia
zamówienia.

3. Dostawca ponosi odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone podczas dostaw.
§2

1. Zgodnie ze złożoną ofertą Dostawcy z dnia ………………………:
Cena netto wynosi: ……………………………..zł
(słownie: ……………………………………………………………………………………………),
brutto wynosi ……………………………..zł
(słownie: ……………………………………………………………………………………………)
w tym podatek VAT ( 23% %): …………………….zł.
( słownie:…………………………………………………………………………………………….).
2. Zaproponowany upust w ofercie, do każdej paczki papierosów, określony w załaczniku do
niniejszej umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego dotyczy niniejsza umowa jest
stały w okresie trwania niniejszej umowy.
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§3

1. Zapłata następować będzie przelewem niezwłocznie po przedłożeniu prawidłowo wystawionej
faktury VAT.
2. Na fakturze Wykonawca zobowiązany jest podać upust dla każdego asortymentu papierosów i
zapalniczek.

3. Jako dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Zamawiający upoważnia Dostawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego w
rubryce „odbiorca”.
§4
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

1. Dostawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
a) w wysokości 0,1% wartości zamówienia za nie dostarczone w terminie towary za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki.

2. Zamawiający niezależnie od kar umownych może dochodzić od Dostawcy odszkodowania na
zasadach ogólnych określonych w k.c.

3. Dostawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości 1% wartości
całego zamówienia w razie odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które ponosi
odpowiedzialność Dostawca.

4. Od kwot niezapłaconych w terminie określonym w §4 ust.1,2,3 Dostawca ma prawo naliczyć
ustawowe odsetki za zwłokę.
§5

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.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w każdej chwili w razie dwukrotnego nieterminowego
wykonania dostaw częściowych przez Dostawcę lub w sytuacji, gdy przedmiot zamówienia nie
spełnia norm jakościowych.
3. Odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić w terminie
1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

4. Zamawiający może odstąpić od realizacji umowy ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku zwłoki w realizacji zamówienia.
§6
Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następujących przypadkach:
1. zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części przedmiotu umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
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2. zmiany stawek podatku od towarów i usług,
3. zamiany nazwy (firmy), siedziby albo miejsca zamieszkania i adresu wykonawcy.

§7
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w
postaci aneksu.
§8
W kwestiach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy
ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego.
§9
Umowa niniejsza obowiązuje jeden rok od daty podpisania umowy tj. od ………………..r. do
………………………… r.
§ 10
Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle Wykonania postanowień umowy strony poddają
rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający

Dostawca

3

