
Załącznik nr 1

Umowa o współpracy Nr..............

zawarta w dniu ………………. we Wrocławiu, pomiędzy:

Wrocławskim Teatrem Lalek  z siedzibą we Wrocławiu (kod 50 – 051) przy Plac Teatralny 4,
zarejestrowaną  w  Rejestrze  Instytucji  Kultury  prowadzonym  przez  Wydział  Kultury  Urzędu
Miejskiego Wrocławia pod nr RIK 21/94; NIP: 896-000-53-25, REGON: 000278936, zwaną dalej
„ Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 
1. Janusza Jasińskiego - Dyrektora Naczelnego 
2. Katarzynę Pasławską – Główną Księgową

zwanym dalej Zamawiającym, a:

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

NIP: …………………………..REGON:…………………………..
 reprezentowanym przez:
1. ……………………………...

zwaną dalej Wykonawcą.

o następującej treści

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2017r. poz. 1759 ze zm.): jeżeli zamówienie nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 30 000 euro nie stosuje się ustawy.

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest określenie warunków współpracy stron przy sprzedaży środków
czystości i chemii gospodarczej. Strony zgodnie ustalają, że szczegółowa specyfikacja przedmiotu
umowy  określona  została  w  załączniku  nr  1  do  umowy  (formularz  ofertowy),  który  zawiera
specyfikację oferowanego przez Wykonawcę asortymentu środków czystości i chemii gospodarczej
wraz z ich cenami jednostkowymi.

2. Zamawiający  zastrzega,  iż umowa  będzie  realizowana  zgodnie  z  jego  aktualnym
zapotrzebowaniem oraz  do wysokości  kwoty określonej  w §5 ust.  1,  a  Wykonawcy nie  będzie
służyć  roszczenie  o  realizację zamówienia  w  wielkości  podanej  w  zapytaniu  ofertowym.
Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość zmiany  składnika  asortymentu  na  rzecz  innego,
stanowiącego przedmiot zamówienia.

3. Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie, w zależności od bieżących
potrzeb Zamawiającego,  w okresie obowiązywania niniejszej umowy lub do wyczerpania limitu
kwoty, o której mowa § 5 ust. 1.

4. Wykonawca zobowiązuje się, po zrealizowaniu każdorazowego zamówienia Wykonawcy,  do
przedłożenia faktury VAT za dostarczone środki czystości i chemii gospodarczej.

5. Dostawa, o której mowa w ust. 2 i 3, odbywać się będzie w oparciu o zamówienie, sporządzone
przez  Zamawiającego  i  przesyłane  faksem  lub  pocztą  elektroniczną  na  adres
………………………………... z wyprzedzeniem do 2 dni roboczych przed planowanym terminem
dostawy.



6. Osobą wyznaczoną z ramienia Zamawiającego do realizacji umowy,  w tym w szczególności
składania zamówień będzie kierownik administracyjny – Krzysztof Nowak.

§ 2

1. Wykonawca  zobowiązany  jest  na  własny  koszt,  w  tym  przy  użyciu  własnego  środka
transportu, do dostarczenia zamówienia i jego rozładunku w siedzibie Zamawiającego.

2. Dostawy realizowane będą przez Wykonawcę od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00
do 15:00, w terminie 2 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca otrzymał zamówienie.

3. Zamawiający  sprawdzi  zgodność dostawy  pod  względem  asortymentowym,  ilościowym  i
jakościowym. oraz każdorazowo potwierdzi odbiór zamówienia. 

4. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie, na piśmie powiadomić Wykonawcę o brakach
ilościowych,  asortymentowych,  jakościowych  według  dostarczonego   przez  Wykonawcę
protokołu  reklamacyjnego  .  W  przypadku  niezgodności  asortymentu,  ilości  lub  jakości,
Wykonawca  winien  niezwłocznie,  nie  później  jednak  niż w  terminie  3  dni  roboczych,
dostarczyć na własny koszt asortyment zgodny z zamówieniem.

5. W przypadku braku możliwości dostarczenia składników asortymentu wyszczególnionych w
zamówieniu,  z  przyczyn,  za  które  Wykonawca  nie  ponosi  odpowiedzialności,  może  on
dostarczyć środki czystości i chemie gospodarczą o parametrach równorzędnych lub lepszych
jakościowo, po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego.

§ 3

1. W razie stwierdzenia wad jakiegokolwiek ze składników asortymentu, będącego przedmiotem
zamówienia,  Zamawiający  zgłosi  Wykonawcy  reklamację  na  piśmie,  na  którą  Wykonawca
zobowiązany jest odpowiedzieć niezwłocznie, ale najdalej w ciągu 7 dni.

2. Brak odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w ust. 1, oznacza jej akceptację.

3. Wykonawca  zobowiązuje  się,  w terminie  3  dni  roboczych  od  daty  uznania  reklamacji,  do
dostarczenia odpowiedniej ilości składników asortymentu, będących przedmiotem zamówienia,
wolnych od wad.

§ 4

1. Strony  ustalają,  że  jakość  składników  asortymentu  będących  przedmiotem  każdego  ze
złożonych przez Zamawiającego zamówień będzie odpowiadać wymaganiom Polskich Norm.

2. Wykonawca  oświadcza,  iż  wszystkie  składniki  asortymentu  objęte  niniejszą  umową  są
kompletne, wolne od wad oraz najwyższej jakości. 

3. Produkty będą oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Produkty  będą  w  oryginalnych  opakowaniach  producentów,  określających  parametry

dostarczonych materiałów.

§ 5

1. Strony ustalają maksymalną wysokość kwoty zobowiązania obciążającego Zamawiającego na
realizację przedmiotu umowy, o którym mowa w par. 1 ust. 1 na kwotę ……………………. Zł
(słownie:…………………………………………..….)., powiększone o należny podatek VAT.

2. Ceny jednostkowe określone w Ofercie Wykonawcy, o którym mowa w § 1 ust. 1, nie będą
podlegały waloryzacji w trakcie trwania umowy.



3. Wartość  każdorazowego  zamówienia  obejmuje  wszystkie  koszty  Wykonawcy  związane
z dostawą  przedmiotu  zamówienia  do  siedziby  Zamawiającego,  w  tym:  koszt  transportu,
ubezpieczenia, opakowania i wydania.

4. Zamawiający  zobowiązuje  się  dokonać  zapłaty  należności  za  dostarczony  przedmiot
zamówienia,  w terminie  do 21 dni od daty przedłożenia  Zamawiającemu przez Wykonawcę
prawidłowo wystawionej faktury VAT.

5. Płatność  zostanie  dokonana  przelewem bankowym na podstawie  oryginału  faktury  VAT na
rachunek bankowy Wykonawcy nr …………………………………... Za dzień zapłaty uznaje
się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

6. Jeśli należność naliczona na fakturze przewyższy cenę wykazaną w załączniku nr 1 do niniejszej
umowy, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do wysokości ceny uzgodnionej, a Wykonawca
zobowiązuje się do niezwłocznego wystawienia faktury korygującej.

7. Wykonawca zastrzega sobie prawo do naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki w
zapłacie należności za każde zamówienie.

§ 6

Zamawiający zastrzega sobie, że podane ilości w załączniku cenowym mogą się różnić o około 20%
od rzeczywistej ilości produktu.

§ 7

1. W  razie  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  umowy  Wykonawca  zapłaci
Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,2% wartości produktu nie dostarczonego w terminie
zgodnie z § 1 ust. 5, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki za każdy dzień zwłoki, liczone od terminu
płatności wskazanego w fakturze VAT.

§ 8

Niniejsza  umowa  zawarta  została  na  czas  określony  i  obowiązuje  od  dnia  15.02.2019r.  do
15.02.2020r. albo do wyczerpania  wysokości  kwoty przedmiotu  umowy,  o której  mowa w § 5
ust. 1.

§ 9

1. W przypadku naruszenia istotnych postanowień umowy każda ze stron może wypowiedzieć
niniejszą umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia,  ze skutkiem na koniec
miesiąca kalendarzowego.

2. Wypowiedzenie,  o  którym  mowa  w  ust.  2  powinno  mieć  formę  pisemną  i  zawierać
uzasadnienie.

3. Zmiany i  uzupełnienia  niniejszej  umowy wymagają  dla  swej  ważności  formy pisemnej  pod
rygorem nieważności.

4. Wykonawca nie może powierzyć wykonania niniejszej umowy innej osobie

5. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym jeśli Wykonawca nie
wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki wynikające z niniejszej umowy. 

6. Zamawiający może odstąpić od umowy jeśli wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca,
że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili



zawarcia umowy.

§  1 0

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego a w
szczególności Kodeksu cywilnego.

§ 11

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd rzeczowo właściwy dla
siedziby Zamawiającego, po zachowaniu trybu postępowania reklamacyjnego.

§ 12

Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY


