
Załączniknr l

Umowa o współpracy Nr..............

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

Wroclawskim Teatrem Lalek zsiedzibą we Wrocławiu (kod 50 - 051) przy PlacTeatralny 4,

zarejestrowaną w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym ptzęz WydziŃ Kultury Urzędu
Miejskiego Wrocławia pod nr RIK 2Il94; NIP: 896-000-53-25, REGON: 000278936, zwaną dalej

,, Zamaw ta1 4Qy ffi", reprezento w aną pr zęz:
1. Janusza Jasińskiego - Dyrektora Naczelnego
2.Beatę Malewicz - Głównego Księgowego

zwanym dalej Zamawiajqcym, a:

NIP: ... .....REGON:.....
reprezentowanym przez,,

1.......

zwaną dalej Wykonawcq.

o następującej treści

Zsodnie z art.4 nkt. 8 ustawv z dnia 29 stvcznia 2004r. - Prawo zamowień publicznych (Dz.U. z
Z6tlr. poz. l759 zę zm,): ieŁeli zamówieńie nie przekracza wyrazonej w złotych równciwartości
kwoty JO OOO euro nie stósdje się ustawy.

§l

1, Przedmiotem umowy jest określenie warunków współpracy stron przy §przedaĘ środków
czystości i chemii gospodarczej. Strony zgodnie ustalają, że szczegołowa specyfikacja przedmiotu
umowy okręślona została w zńączniku nr l do umowy (formularz ofeftowy), ktory zawiera
specyfikację oferowanęgo ptzęz Wykonawcę asortymentu środków czystości i chemii gospodarczej
wrazz ich cenami jednostkowymi.

2. ZarrlawiĄący 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 rea|tzację zamówienia w wielkości podanej w zapfianiu ofertowym.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany składnika asortymentu na tzęcz innego,
stanowiącego przedmiot zamówienia.

3. Dostawy przedmiotu zamówienia odbywaó się będą sukcesywnie, w zależności od bteżących
potrzeb Zamawiającego, w okręsie obowiązywania niniejszej umowy lub do Wczerpania limitu
kwoĘ, o której mowa § 5 ust. 1,

4. Wykonawca zobowiązuje się, po zrea|izowaniu każdorazowego zamówienia Wykonawcy, do
przedŁożenia faktury Y AT 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
ptzęz Zamawtającego i przesyłane faksem lub pocztą elektroniczną na adres

zv,ryprzedzeniem do 2 dni roboczych przed planowanym terminem
dostawy.



1,

2.

J.

4.

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

§2

Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt, w tym przy użyciu własnego środka
transpotlu, do dostarczenia zamówięnia i jego rozładunku w siedzibie Zamawiającego.
Dostawy realizowane będą ptzez Wykonawcę od poniedzialku do piątku w godzinach od 7:00
do 1 5 :00, w terminie 2 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawc a otrzymał, zamówienie.
Zarnawiający sprawdzi zgodność dostawy pod względem asortymentowym, ilościow)rrn i
j ako ś c iowy m. or az każdoruzowo potwierdzi odbiór zamowięnia.
Zamawtający 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 póżniej jednak niz w terminie 3 dni roboczych,
dostarczyć na własny kosź asortyment zgodny z zarnówięnięm.
W przypadku braku mozliwości dostarczenia składników asortymentu wyszczególnionych w
zamówieniu. z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, moze on
dostarczyć środki czystości i chemie gospodarczą o parametrach równorzędnych lub lepszych
j akościowo, po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego.

§3

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

2, Brak odpowtędzi na reklamację w terminie, o którym mowa w ust. I, oznacza jej akceptację.

3. Wykonawca zobowtązuje się, w terminie 3 dni roboczych od daty uznania reklamacji, do

dostarczenia odpowiedniej ilości składników asortymentu, będących przedmiotem zamówienia,
wolnych od wad.

l.

§4

Strony ustalają, że jakość składników asortymentu będących przedmiotem każdego ze
zło żony ch pr zęz Zamawiaj ąc e go zamówi eń będzi e odpowiadać wymagani om Po l skich Norm.
Wykonawca oświadcza, iz wszystkie składniki asortymentu objęte niniejszą umową są
kompletne, wolne od wad oraz najwyższej jakości.
Produkty będą oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami,
Produkty będą w oryginalnych opakowaniach producentów, określających parametry
dostarczonych materiałów.

§5

1. Strony ustalają maksymalną wysokość kwoty zobowiązania obciążającęgo ZamańĄącęgo na

realizację przedmiotu umowy, o którym mowa w paf. 1 ust. 1 na kwotę .... ZŁ

(słownie: ...),, powiększone o nalezny podatek VAT.

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

5.

2.

3.
4.



3.

4.

5.

6.

1.

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

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

Płatność zostanię dokonana przelewem bankowym na podstawie oryginału faktury VAT na
rachunek bankowy Wykonawcy m , Za dzięń zapłaty uznaje
się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Jęśli nalężność naliczona na fakturze przewyższy cenę wykazanąw załączniku nr 1 do niniejszej
umowy, Zamawiający dokona zapŁaty jedynie do wysokości ceny uzgodnionej, a Wykonawca
zobowiązuje się do nięzwłocznego wystawienia faktury korygującej.

Wykonawca zastrzega sobie prawo do naliczenia odsetek ustawowych zakażdy dzień zwłoki w
zapłacie należności za każdę zamówienie.

§6
Zamawiający zasttzega sobie, że podarre ilości w załączniku cęnowym mogą się róZnió o około 200ń
od rzeczywistej ilości produktu.

§7

1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca
Zamawtającemu kary umowne w wysokości 0,2Yo wartości produktu nie dostarczonego w
zgodnie z § 1 ust. 5,zakażdy rozpoczęty dzięń opóźnienia.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustawowe odsętki zakażdy dzień zwłoki, liczone od
płatności wskazanego w fakturze VAT

§8

Niniejsza umowa zawarta została na azas określony i obowiązuje od dnia 15.02.2018 r. do
15,02.2019 r. albo do wyczerpania wysokości kwoty przedmiotu rrmowy, o której mowa w § 5.
ust. 1.

§9

1, .Y przypadku naruszenia.istotnych postanowień umowy każda_ze stron \ożę.wypowiedzieć
niniejszą umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okręsu wypowiedzenia, ze skutkiem na konięc
miesiąca kalęndarzowego.

2, Wypowiedzenie, o ktorym mowa w ust, 2 powinno mieó for-ę pisemną i zawięrac
uzasadnienie.

3. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej wazności formy pisemnej pod
rygorem niewazności.

4. Wykonawca nie moze powierzyć wykonania niniejszej umowy innej osobie

5. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkięm natychmiastowym jeśli Wykonawca nie
wykonuje lub nienalezycie wykonuje obowiązki wynikające zniniejszej umowy.

ZamawiĄący może odstąpió od umowy jeśli wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca,
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym , częgo nie mozna było przewidzięó w chwili

zapłaci
terminie

tęrminu

6.
że



l

zawuciaumowy.

§ 10

W spralyaclr {9 uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy pfawa polskiego a w
szczególności Kodęksu cywilnego.

§ 1l

Ewentualne §pory wynikłe z niniejszej umowy rozsttzygaó będzie §ąd rzeczowo właściwy dla
siedziby Zarnawiającego, po zachowaniu trybu postępowania reklamacyjnego.

§12

Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po 1 dla kazdej zę stron.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY


