załącznik nr 2

TM.ZP/271-01/18

(WZÓR)
UMOWA NR ..... /2018
zawarta w dniu .........2018 r. w Poznaniu pomiędzy:
Teatrem Muzycznym w Poznaniu
61-894 Poznań, ul. Niezłomnych 1 e
tel. 61-852-32-67
NIP 778-01-73-262
REGON 000278860
reprezentowanym przez:
1. Przemysława Kieliszewskiego
2. Danutę Szymańską
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”

– Dyrektora
– Główną księgową

a
z siedzibą w
reprezentowanym przez:
zwanym dalej „WYKONAWCĄ”
została zawarta umowa następującej treści:
Strony zgodnie oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta po przeprowadzonym postępowania
o zamówienie publiczne o równowartości poniżej 30 000 EURO w trybie zapytania ofertowego na podstawie
art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych.
§ 1.
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące zadanie: „sukcesywna
dostawa produktów poligraficznych dla Teatru Muzycznego w Poznaniu” zgodnie z przyjętą ofertą
– załącznik nr 1 do niniejszej umowy i zapytaniem ofertowym – załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
a) oferta Wykonawcy,
b) zapytanie ofertowe.
3. Wykonawca wykona zadanie w oparciu o własne materiały, narzędzia i urządzenia.
4. Zamawiający ma prawo zamówień większą ilość nakładów niż wskazanych w ofercie, zgodnie z treścią
zapytania ofertowego.
§ 2.
1. Realizacja przedmiotu zamówienia następować będzie w formie zapotrzebowań składanych przez
Zamawiającego drogą elektroniczną na adres e – mail: ………………………….
2. Zapotrzebowanie Wykonawca będzie realizował w terminie do 2 dni licząc od dnia odbioru od
Zamawiającego, projektów z siedziby Zamawiającego lub odebranych drogą elektroniczną.
3. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru projektów w terminie do 1 dnia od zgłoszenia
zapotrzebowania przez Zamawiającego w sposób określony w ust. 1.
4. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczenia przedmiotu zamówienia, o którym mowa
w § 1 ust. 1, do siedziby Zamawiającego, tj. ul. Niezłomnych 1 e, Poznań – sekretariat.
5. Dokumentem potwierdzającym dostawę i odbiór przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 1,
będzie dowód wydania podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.
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6. Dowód wydania, o którym mowa w ust. 5 potwierdza dostarczenie do siedziby Zamawiającego
przedmiotu zamówienia określonego w zapotrzebowaniu złożonym przez Zamawiającego w sposób
określony w ust. 1 i stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT
7. Strony zawierają umowę na czas określony od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2018 r.
§3
1. Rozliczenie wykonania dostawy następować będzie, za każdą dostarczoną partię materiałów, na
podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego faktury.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za dostarczony przedmiot umowy wymieniony w § 1 cenę zgodnie ze
złożona ofertą.
3. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
4. Wypłata należności wynikającej z zatwierdzonej przez Zamawiającego faktury nastąpi przelewem
w terminie do 21 dni od dnia jej zatwierdzenia przez Zamawiającego, na konto Wykonawcy wskazane
na fakturze.
5. Termin zapłaty stanowi dzień dokonania polecenia przelewu bankowego.
6. Podstawą wystawienia faktury będzie, podpisany przez Zamawiającego i upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy, dokument wydania potwierdzający ilość faktycznie dostarczonych
produktów poligraficznych wymienionych w ofercie Wykonawcy.
7. Zamawiający zobowiązany jest zatwierdzić fakturę w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia jej
doręczenia przez Wykonawcę.
8. Ceny jednostkowe poszczególnych produktów poligraficznych będą rozliczane zgodnie z ofertą
Wykonawcy.
9. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności bez pisemnej zgody Zamawiającego.
10. Cena za świadczoną usługę może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej lub większej ilości towarów będących
przedmiotem niniejszej umowy, a Wykonawca z tego tytułu nie będzie dochodził żadnych roszczeń od
Zamawiającego.
12. Zamawiający informuje, że łączna wartość zamówionego przedmiotu zamówienia nie przekroczy
równowartości 30 000 Euro netto według kursu 4,1749 zł.
§4
1. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 2 ust. 2, dostawy przedmiotu umowy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wartości całej umowy za każdy
dzień opóźnienia.
2. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 2 ust. 3, odbioru projektów siedziby
Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wartości całej
umowy za każdy dzień opóźnienia
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy w przypadku
zaistnienia następujących okoliczności:
a) trzykrotne opóźnienie Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy,
b) jednorazowa rażąca zwłoka Wykonawcy rozumiana jako okres przekraczający siedem dni od daty
złożenia zamówienia na dany produkt przez Zamawiającego,
c) trzykrotna reklamacja dostarczanych przez Wykonawcę towarów z uwagi na złą jakość lub braki
ilościowe,
2. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy wskutek okoliczności, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca, jak również w przypadku nieuzasadnionego rozwiązania umowy przez
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Wykonawcę, zobowiązuje się on do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10%
wartości umowy określonej w § 3 ust. 1.
3. W przypadku niezrealizowania w terminie dostawy przez Wykonawcę Zamawiający może odmówić jej
przyjęcia.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne.
5. W przypadku dostarczenia towaru z wadami:
a) jakościowymi – Zamawiający może odmówić jego przyjęcia i żądać wymiany na towar wolny od wad;
b) ilościowymi - dostarczenia towaru, który jest niezgodny ze złożonym na zapotrzebowaniu
asortymentem i ilością – Zamawiający może odmówić przyjęcia dostawy;
c) jakościowymi ukrytymi, stwierdzonymi podczas jego magazynowania Zamawiający postawi go do
dyspozycji Wykonawcy, powiadamiając go niezwłocznie telefonicznie o stwierdzonych wadach oraz
potwierdzi to przesłaniem protokołu reklamacyjnego.
6. Podstawą reklamacji jest sporządzenie stosownego Protokołu reklamacyjnego.
7. W przypadku uwzględnienia słuszności reklamacji, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 24 godzin
od chwili sporządzenia Protokołu reklamacyjnego do wyeliminowania opisanych w nim wad bez prawa
żądania dodatkowych opłat z tego tytułu w sposób uzgodniony z Zamawiającym.
§5
1. Zamawiający wyznacza na przedstawiciela odpowiedzialnego za prawidłowy przebieg dostawy: Joanna
Michalik, wspolpraca@teatr-muzyczny.poznan.pl
2. Wykonawca
wyznacza
na
przedstawiciela
odpowiedzialnego
za
prawidłowy
dostawy:...........................................................................................................................

przebieg

3. Zamawiający ma prawo kontroli i zgłaszania uwag do wykonywanych dostaw
4. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego uwzględnienia zgłoszonych przez Zamawiającego
uwag, o których mowa w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 5 w zakresie wykonywanych robót.
5. W przypadku nieuwzględnienia uwag Zmawiającego, o których mowa w ust. 3 Wykonawca
zobowiązany jest w terminie dwóch dni od zgłoszenia uwag przez Zamawiającego do pisemnego
uzasadnienia i poinformowania Zamawiającego o ich nieuwzględnieniu.
§ 6.
Projekty druków, które Wykonawca odbierać będzie od Zamawiającego są objęte prawem autorskim.
Zamawiający zabrania rozpowszechniania, powielania, wprowadzania zmian, przenoszenia na inne nośniki
informacji w tym na płyty CD, wykorzystania, utrwalania i zwielokrotniania, wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
obrotu egzemplarzami, wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
rozpowszechniania w sposób inny niż wynika to z niniejszej umowy.
§ 7.
1. Strony ustalają, że w razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia
publicznego Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując
swoje roszczenia do Zamawiającego.
2. Strona zobowiązana jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń Strony przeciwnej w ciągu 30
dni od chwili zgłoszenia roszczeń.
3. Jeżeli Strona odmówi uznania roszczeń lub nie udzieli odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym
mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Strona przeciwna może wystąpić do Sądu.
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4. Strony deklarują wolę polubownego załatwienia ewentualnych sporów wynikłych z realizacji niniejszej
umowy.
5. W przypadku braku porozumienia wszelkie roszczenia rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
§ 8.
1.
2.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

3.

Ewentualne spory powstałe na tle niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwym sądom
powszechnym w Poznaniu.

4.

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

Załączniki:
Nr 1 – oferta Wykonawcy
Nr 2 – zapytanie ofertowe

.............................
ZAMAWIAJĄCY:

...............................
WYKONAWCA:
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