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               Nr sprawy:     14 /AG/2022                                                                                                          
            

 
U M O W A    NR  …./AG/2022 

 
zawarta w dniu …………....  w Wałbrzychu , pomiędzy : 

 
Teatrem Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego  
Plac Teatralny 1, 58-300  Wałbrzych  
NIP: 886-000-38-35 REGON: 000279887, reprezentowanym  przez: 
 
1.  Danuta  Marosz -           Dyrektor Teatru 
2.  Anna Głocka   -           Główna Księgowa  
 
zwanym w dalszym tekście umowy „ Zamawiającym”,    
 
a   
……………………………………………………………………………………………. 
NIP: ……………………… REGON: ……………………., dokument rejestrowy: …………………………… 
 
reprezentowany przez: 
 
 …………………………………….. 
 
zwany  dalej „Wykonawcą”. 
  

§ 1 
 
1.  Zamawiający zleca, a Wykonawca  zobowiązuje się do : 

 
„DOSTAWY  MATERIAŁÓW BIUROWYCH W ROKU 2022/2023 DLA TEATRU DRAMATYCZNEGO 

 IM. JERZEGO SZANIAWSKIEGO W WAŁBRZYCHU PRZY PLACU TEATRALNYM  1” 
 

   2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego materiałów biurowych, w zakresie 
wynikającym z Formularza cenowego, który stanowi integralną część umowy. 

                                                                                                                                              
3.  Dostawa materiałów biurowych  do   siedziby Zamawiającego   odbywać  się będzie transportem Wykonawcy  
     w  terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zgłoszenia zapotrzebowania. 
 
4.  Dostawy odbywać się będą sukcesywnie według potrzeb zgłoszonych przez Zamawiającego: pisemnie, faxem 

telefonicznie lub drogą elektroniczną. 
 
5.  Zamawiający w zależności od rzeczywistych potrzeb zastrzega skorzystanie z prawa opcji stanowiącego  „+” 

lub „-„ 10% zamówienia  podstawowego,  polegającego na rozszerzeniu lub ograniczeniu dostaw 
wycenionych w Formularzu cenowym, stanowiący integralna część umowy . 

 
§ 2 

 
1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony : od  dnia ..................na okres 12 miesięcy. 
2. Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udziela ………  miesięcy gwarancji jakości oraz rękojmi ,                  

od daty protokołu odbioru elementów przedmiotu umowy. 
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§ 3 
 
1.  Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy  za wykonanie przedmiotu umowy ,  na podstawie wybranej oferty                 

określa się wstępnie na  :  
 „netto”: …………… złotych (słownie ”netto” złotych : ………………………………. 
  podatek VAT-23%- ……………… 
„brutto”:………………… złotych   (słownie ”brutto” złotych ……………………………….. 

 
2. Ostateczna wysokość wynagrodzenia Wykonawcy wynikać będzie  z rzeczywistych ilości zamówionych 

dostaw, z uwzględnieniem cen jednostkowych wyszczególnionych w Formularzu cenowym,  stanowiącym  
załącznik nr 2  do  niniejszej umowy. 

 
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność 
       Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z przedmiotem umowy. 
 

§ 4 
 
1. Przedmiotem odbioru końcowego i rozliczeń będzie wykonany i odebrany przedmiot umowy.  
2. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przedmiotu umowy będzie każdorazowo pokwitowanie odbioru 

podpisane obustronnie przez osoby uprawnione. 
3. Miejscem odbioru będzie siedziba Zamawiającego. 
4. Osobą uprawnioną  przez Zamawiającego jest Pani Marta Rosiak Tel. /74/ 648 83 13/14  

w godzinach od 8ºº do 15ºº 
5. Osobą odpowiedzialną  uprawnioną  przez Wykonawcę jest P. …………………………………..., 

Tel. ……………………………….., mail: ……………………………………………………………….. 
 

§ 5 
 
Faktury Wykonawcy zostaną uregulowane w okresach miesięcznych, w terminie do 30 dni od daty złożenia 
prawidłowo wystawionej faktury  w siedzibie Zamawiającego,  przelewem na rachunek wskazany  w fakturze 
Wykonawcy. 
 

§ 6 
 1. Kary i odszkodowania 
      a) Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, obowiązani są do naprawienia szkód wynikłych  z niewykonania                                        

lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań umownych.  
       b) Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar 

umownych,    w następujących wypadkach i wysokościach: 
 
    2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną : 

a) za zwłokę w oddaniu poszczególnych elementów przedmiot umowy, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 
”brutto „wynikającego z § 3 ust.1 

b) za zwłokę w usunięciu wad elementów przedmiotu umowy stwierdzonych w okresie gwarancji lub                                                                    
rękojmi w wysokości 0,5  % wynagrodzenia „brutto” za wykonany element przedmiotu umowy, za każdy 
dzień zwłoki  licząc od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego do usunięcia wad; 

c)  Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy , w wysokości  15 % 
wynagrodzenia   „brutto” określonego w § 3. 

 
Karę, o której mowa w ust. 1 Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego   rachunek bankowy – 
przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia  mu żądania Zamawiającego zapłaty takiej 
kary umownej. Zamawiający jest upoważniony  do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia 
Wykonawcy. 
 
  3.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:   
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Za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego , w wysokości 15 % wynagrodzenia „brutto” określonego                  
w  § 3 / za    wyjątkiem okoliczności określonych w art. 456 Ustawy Prawo  zamówień  publicznych/. 

 
§ 7 

          
1. Wykonawca oświadcza , że jest podatnikiem VAT o NIP …………………………………….. 
2. Zamawiający oświadcza , że jest podatnikiem VAT o NIP 886-000-38-35 i upoważnia Wykonawcę                  

do wystawienia faktur VAT bez swojego podpisu. 
3. Upoważnienie obowiązuje w okresie trwania umowy. 

 
§ 8 

 
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron, wyrażoną w formie 
     pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

2.  Ze względu na szczególną sytuację realizacji przedmiotu umowy w okresie ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO 
oraz trudny do przewidzenia  wpływ zaistniałej sytuacji na realizację przedmiotu umowy – Zamawiający 
zastrzega sobie możliwość zmiany treści lub odstąpienia od niniejszej umowy, na każdym etapie, bez 
dochodzenia roszczeń ze strony Wykonawcy. 

§ 9 
 

Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy, będzie rozstrzygał Sąd miejscowo-właściwy                      
dla siedziby Zamawiającego 

§ 10 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i inne 
obowiązujące przepisy. 

 
§ 11 

 
Umowę spisano w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach,  1 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy. 

 
 

Załączniki do umowy, które stanowią integralną część umowy : 
 
1.Oferta Wykonawcy 
2.Formularz Cenowy 
 
 

ZAMAWIAJĄCY:                                               WYKONAWCA: 
 
 
 

 

 

 


