WZÓR
UMOWA Nr … /DT/2019
zawarta w dniu ….. lutego 2019 roku w Jeleniej Górze
pomiędzy:
Teatrem im. Cypriana Kamila Norwida z siedzibą w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra
Aleja Wojska Polskiego 38, NIP 6112661879, REGON 020888599
reprezentowanym przez:
1. Pana Tadeusza Wnuka - Dyrektora Naczelnego Teatru
2. przy kontrasygnacie Pani Renaty Zając – Głównej księgowej Teatru
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”
a
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
zwanym dalej „Wykonawcą”.
Wstęp
Umowa została zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) o wartości szacunkowej poniżej 30.000
euro,
§ 1.
Przedmiotem umowy są :

Usługi poligraficzne w roku 2019/2020
Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze
zgodnie ze złożoną ofertą oraz SIWZ .
§ 2.
1. Uprawnionymi do reprezentowania stron i odpowiedzialnymi za przebieg oraz realizację umowy są:
z ramienia Zamawiającego:

……………………

tel. 756428131

(imię nazwisko)

z ramienia Wykonawcy:

…………………………

tel. ………………………..

( imię i nazwisko)

Potrzeby, uzgodnienia i informacje związane z wykonaniem usługi poligraficznej dla Teatru im. Cypriana Kamila
Norwida w Jeleniej Górze przekazywane przez osobę wskazaną w §2 pkt 1 w formie pisemnej .

§ 3.
Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy, tj. od dnia ……………….. roku do dnia …………….. roku.

§ 4.
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz należytą staranność oferowanych usług.
2. Wykonawca do wykonania opisanej w § 1 usługi zapewnia niezbędne materiały i sprzęt.
3. Reklamacje załatwiane będą przez Wykonawcę w terminie 7 dni od daty ich zgłoszenia.
4. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić próbkę druku przed oddaniem go do druku.
5. Wykonawca zobowiązany jest nanieść wymagane przez Zamawiającego poprawki i ponownie przedstawić
próbkę druku do akceptacji Zamawiającego
6. Wykonawca dostarcza druki na własny koszt.
7. Wykonawca zrealizuje zlecenie w terminie 5 dni roboczych od momentu wystawienia zlecenia i dostarczenia
plików.
§ 5.
Obowiązki Zamawiającego
Zamawiający ponosi odpowiedzialność za przekazanie wszelkich niezbędnych materiałów Wykonawcy
i informacji potrzebnych do wykonania usługi opisanej w § 1 umowy.
§ 6.
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z
tytułu wykonania udokumentowanej części umowy.
§ 7.
1. Wykonawcy przysługuje z tytułu wykonania umowy wynagrodzenie, płatne za każdym razem po wykonaniu
zamawianego druku zgodnie z tabelą kosztów zawartą w ofercie, która jest załącznikiem do niniejszej umowy.
2. Należność płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy, numer konta:

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

3. Termin zapłaty nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania rachunku.
4. Na czas trwania umowy Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT/rachunku bez
swojego podpisu. Fakturę/rachunek należy wystawić na Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze,
Al. Wojska Polskiego 38, 58-500 Jelenia Góra, NIP 6112661879.
§ 8.
Strony ustalają następujące kary umowne:
1. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2.000 zł ( dwa tysiące), gdy odstąpi od umowy z powodu
okoliczności, za które nie odpowiada Zamawiający.
2. Wykonawca zapłaci karę umowną 2% wartości zlecenia, w przypadku nieuzasadnionej zwłoki w przekroczeniu
terminów wynikających §4 pkt 3 liczone za każdy dzień zwłoki.
3. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonaną potwierdzoną
przez Zamawiającego część umowy.

§ 9.
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 10.
1. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, a
także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.
2. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą polubownie.
W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy dla Zamawiającego rzeczowo sąd
powszechny.
§ 11.
Strony mogą dochodzić odszkodowań przewyższających kary umowne.
§ 12.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden dla
Wykonawcy.
§ 13.
Integralną część umowy stanowią Załącznik do umowy:
1.
2.
3.

Cena oferty
Tabela kosztów
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

ZAMAWIAJĄCY

..............................................

WYKONAWCA

.............................................................

