
UMOWA ___________________wzór

zawarta w dniu …………...2017 r. pomiędzy:

Teatrem Wielkim – Operą Narodową z siedzibą w 00-950 Warszawie przy Placu Teatralnym 1, 
REGON   013055028, NIP   525-20-59-432
zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

1. ________________________________________
2. ________________________________________
a
*[Imię,  nazwisko],  przedsiębiorcą,  zamieszkałym  w [-],  PESEL:  [-],  prowadzącym/cą  działalność 
gospodarczą  pod  firmą  ________________,  z  siedzibą  w________________  pod  adresem 
____________________,  wpisanym  do  Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  o  Działalności 
Gospodarczej,  REGON_______________NIP____________________,  (status  wpisu  do  Centralnej 
Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej z dnia zawarcia Umowy: „aktywny”) 
 zwanym/ną dalej „Wykonawcą”

*wspólnie prowadzącymi działalność, jako spółka cywilna, pod firmą _______________, z siedzibą 
_______________, pod adresem __________________,
REGON ________________, NIP ________________
zwanym/ną dalej „Wykonawcą”

*[Spółką  [-]]  z  siedzibą  w  ___________________________przy  ul.  [-],  wpisaną  do  rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy [-], [-] Wydział  
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod _______________, pod nr KRS:_______________,
REGON  ________________,  NIP  ___________________,  o  kapitale  zakładowym  w  wysokości 
________, wpłaconym w wysokości _________________*,
reprezentowaną  zgodnie  z  aktualnym  odpisem  z  rejestru  przedsiębiorców  KRS  przez: 
___________________________-___________________________
___________________________-___________________________
zwanym/ną dalej „Wykonawcą”

zwanymi dalej każda z osobna Stroną lub łącznie Stronami

*w  zależności  od  formy  działalności  Wykonawcy  należy  wybrać  odpowiednią  opcję.  Jeżeli  Wykonawcę  
reprezentuje pełnomocnik należy powołać dokument pełnomocnictwa. W przypadku prowadzenia działalności,  
jako spółka cywilna, należy podać dane wszystkich wspólników oraz dane spółki.

Umowa nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych-art.4 pkt 8

§ 1
1. Przedmiotem  umowy  jest  sukcesywna dostawa  środków  czystości,  artykułów  papierowych, 

akcesoriów  do  sprzątania  i  akcesoriów  sanitarnych dla  potrzeb  Teatru  Wielkiego  -  Opery 
Narodowej według Załącznika do umowy -  „Szczegółowe zestawienie ilościowo – jakościowe  
dostawy” sporządzonego zgodnie z ofertą Wykonawcy i specyfikacją Zamawiającego.

2. Podane w załączniku ilości danego asortymentu są określone jako limit docelowy.

§ 2
1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  dostarczenia  przedmiotu  umowy  zgodnego  z  opisem 
zawartym w „Szczegółowym zestawieniu ilościowo – jakościowe dostawy”  i złożonej ofercie, o 
wysokiej jakości, zgodnego z wymaganiami BHP oraz dopuszczonego do obrotu handlowego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia środków czystości z minimum 12 miesięcznym 
terminem przydatności do użytku liczonym od dnia dostawy.



3. Zamawiającemu  przysługują  uprawnienia  z  tytułu  rękojmi  za  wady  zgodnie  z  przepisami 
Kodeksu cywilnego.
4. Bieg  terminu  rękojmi  dla  każdej  transzy  dostawy rozpoczyna  się  z  dniem odbioru  takiej 
dostawy bez zastrzeżeń przez osobę określoną w § 4 ust. 1.

§ 3
1. Dostawa przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 będzie następowała sukcesywnie w okresie od 

dnia zawarcia umowy przez maksymalny okres 12 miesięcy tzn. najpóźniej do dnia ________ r.,  
na podstawie,  szczegółowo określających ilości i rodzaj asortymentu zamówień Zamawiającego 
(dalej  Zamówienie  Jednostkowe),  każdorazowo  składanych  u Wykonawcy  na  nr  faksu 
_________________ lub na adres mailowy _________________
Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego potwierdzenia na nr faksu _________________ lub 
na  adres  mailowy_________________,  przyjęcia  zamówienia  najpóźniej  następnego  dnia 
roboczego po jego otrzymaniu.

2. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  dostarczenia  przedmiotu  umowy  własnym  transportem  i  na 
własny koszt  do siedziby Zamawiającego w Warszawie przy ul.  Moliera  3,  w terminie  3 dni 
roboczych  od  daty  złożenia  Zamówienia  jednostkowego.  Dostawy  będą  realizowane  w  dni 
robocze  w  godzinach  od  7:00  do  12:00  Wykonawca  każdorazowo  poinformuje  osobę 
odpowiedzialną  za  wykonanie  umowy  po  stronie  Zamawiającego  o przewidywanej  godzinie 
dostawy najpóźniej w ostatnim dniu roboczym przed planowaną dostawą.

3. Odbiór ilościowo – jakościowy dostawy będzie następował w siedzibie Zamawiającego.  Jeżeli 
podczas odbioru zostanie stwierdzone, że dostarczony asortyment jest niezgodny z wymaganiami 
Zamawiającego określonymi w  „Szczegółowym zestawieniu  ilościowo – jakościowym dostawy” 
i złożonym zamówieniu lub posiada wady Wykonawca na własny koszt w terminie wskazanym w 
§ 3 pkt 2 dokona wymiany niezgodnego z wymaganiami lub wadliwego towaru na nowy, wolny 
od wad, zgodny z opisem przedmiotu zamówienia.

§ 4
1. Osobą odpowiedzialną za wykonanie umowy ze strony Zamawiającego jest

_____________________ tel. (22) _______________________, email ______________________ 
lub inna wyznaczona pisemnie osoba.

2. Osobą odpowiedzialną za wykonanie umowy ze strony Wykonawcy jest   
____________________ _tel.  _______________________email  _______________________ lub 
inna wyznaczona pisemnie osoba.

§ 5
1. Strony  ustalają  wysokość  wynagrodzenia  Wykonawcy  za  wykonanie  przedmiotu  umowy 

określonego w § 1 na łączną kwotę netto ____________________________________________zł 
(słownie zł: ___________________________________________), plus należny podatek VAT.

2. Podstawą płatności będą faktury wystawiane przez Wykonawcę.
3. Płatność  wynagrodzenia  za  sukcesywne  dostawy  przedmiotu  umowy  będzie  następować 

każdorazowo w formie przelewu bankowego za zrealizowaną dostawę na konto wskazane przez 
Wykonawcę, w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

4. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie  odbiór każdej  dostawy bez zastrzeżeń  przez osobę 
określoną w § 4 ust. 1.

5. Wykonawca gwarantuje niezmienność cen, przedstawionych w załączniku do umowy i zgodnych 
ze złożoną ofertą, przez cały okres trwania umowy.

6. Wynagrodzenie za sukcesywne dostawy, o którym mowa w § 5 ust. 3 liczone będzie według cen 
jednostkowych określonych w załączniku do umowy.

7. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za faktycznie dostarczony i odebrany towar.

§ 6
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za  nieterminowe  dostarczanie  przedmiotu  umowy karę  w  wysokości  1  % wynagrodzenia 



brutto za dane zamówienie (transzę), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
2) za odstąpienie  od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy karę  w wysokości  25 % 

łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.
1. Kary mogą podlegać sumowaniu.
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kary umownej z bieżącego wynagrodzenia.
3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar 

umownych do wysokości poniesionej szkody.

§ 7
Zamawiający przewiduje  możliwość  zmiany  zawartej  umowy w stosunku  do  treści  oferty,  na 
podstawie której dokonano wyboru oferty w następujących okolicznościach:
1) wystąpienia  zmian  powszechnie  obowiązujących  przepisów  prawa  w  zakresie  mającym 

wpływ na  realizację  Umowy –  w zakresie  dostosowania  postanowień Umowy do zmiany 
przepisów prawa, z wyłączeniem zmiany stawki podatku VAT.

2) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie 
można  usunąć  w  inny  sposób,  a  zmiana  będzie  umożliwiać  usunięcie  rozbieżności  i 
doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Zamawiającego 
w zakresie dostosowania do celu zmiany;

3) w  przypadku  gdy  po  jej  podpisaniu  zajdzie  uzasadniona  konieczność  zmiany  ilości 
poszczególnych rodzajów asortymentu wskazanych w umowie - dopuszcza się taką zmianę 
pod warunkiem, że:
a) będzie ona dotyczyć tylko zmiany ilości wskazanych w umowie rodzajów asortymentu 

(ilości jednych kosztem ilości drugich),
b) zmiana ta nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy,
c) zmiana ta nie będzie polegać na wprowadzaniu innych niż wymienione w „Szczegółowym 

zestawieniu ilościowo – jakościowym dostawy” i umowie rodzajów asortymentu.

§ 8
1. W przypadku  naruszenia  przez  Wykonawcę  postanowień niniejszej  Umowy,  Zamawiający ma 

prawo do wypowiedzenia Umowy, w każdym czasie jej trwania, w trybie natychmiastowym, bez 
prawa do jakiegokolwiek odszkodowania, kar umownych i zwrotu jakichkolwiek wydatków na 
rzecz Wykonawcy.

2. W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  obowiązujące  przepisy 
a w szczególności Ustawy oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z umowy na inne osoby.
4. Wszelkie  ewentualne  spory  mogące  wyniknąć  w  trakcie  realizacji  umowy  powinny  być 

rozwiązywane   bez  zbędnej  zwłoki  drogą  negocjacji  między  stronami.  W  przypadku 
niepowodzenia  tych  negocjacji,  zaistniałe  spory będzie  rozstrzygał  Sąd właściwy dla  siedziby 
Zamawiającego.

5. Umowę  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po  jednym  egzemplarzu  dla 
każdej Strony.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA



Załącznik
do umowy

Szczegółowe zestawienie jakościowo – ilościowe dostawy 
(zgodne ze złożoną ofertą i SIWZ)

Lp. Asortyment Jednostka
miary Ilość

Cena
jednostkowa

netto

Cena
całkowita  

netto
1 2 3 4 5 6

ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA NETTO


	ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA

