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UMOWA O WSPOŁPRACYNR

zawarta w dniu ... we Wrocławiu w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu

przeprowadzonym na @stawie Zarądz-enta Dyrektora Op€ry Wrocławskiej nr 6712016 z dnia 26

września 2al6 r. w zwiąaku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 §tycznia 2O0/. r. - Prawo zamowień
publicznych (Dr. U. z2O|6, poz. 1020) pomiędzy:-op"rą 

Wrocławską z siedzibą 5&-06ó Wrocław, ul. Swidnicka 35, zarejestro\r/afĘ w Rejestrze lnstytucji

Kultury prowadzonym przlazUrząd Marszałkowski Województwa Dolrpśląskięgo pod nr 1,1, NlP: 896-

000- 5 5 -26, Rąon : 00[t27 8942, ręrezentowarą przł.z.
Marcin Nałęcz-Niesiołowski - Dyrektor Op€ry WrocławskĘ
KazimierzaZalewskięo - Gówrrego Księowęo - Pe},rpmocrrika Dyrektora ds. Finansowych,
a

Zwanądalej Kupującym

zwanych dalej łącznie Stronami,
o następującej treści

§l
1. Przedmiotem umowy j§t okrą{lenie warunków wŃpracy Stron przy sprzedtĘ materiałow

biurowych. Strony zgodnie usaĘą że vr,zsgałovła specyfikacja przedmiofu umowy okreŚlona

zostńa w załącniku nr l (formutarz ofertowy), l1óry 7Aułltra specyfikację oferowane$o Przez
Sprzedającego a§ortymentu materiałów bir.lrowych wraz z cerrami.

2. Sirony Źgooł" ustaiają z€ w rama§h niniejszej umowy Kup.jący będzie składał zamówienia, na

poastawie ktorych realizowana będzie §przedaŁ zgodnie z formularzem zamowienia stanowiącYm

zńącznik nr 2 do niniejszej umowy. Strony postanawiają że Sprzedawcy nie shrzy roszczenie o

złozenie zamowieni a pfizez Kuprrjącego.
3. Kupujący oświadcą że akuptr *"toi*łOo biurowych będzie dokonywał zgodnie ze swoim

zapotrzebowaniem.
4. Sprzedawcą zobowią4lje się dostarczac zamówiorre

zapotrzebowaniem zgłoszonym przęz Kupującęgo :

a. w terminie 2 dni od ofrąlrnania zamowienią

rnat€riały biurowe zgodnie z

b. od poniedziałku do pĘku w godzinach 8_14 do siedziby Kupnrjąpego,

c. w oryginalnych op"to**ion producentów, ołrreślajągych param€try dostarczonYch

mateńałow.
5. Sprzedawca zobowiąąlje się, po uealizowaniu kaźdorazowęo zamówienia KuPującego, do

pizedkładania faktury vAT na dosarczrrrre materiały biurowe.

6. Zamówienia mogą być składare przez Ifupljryęgo Fzsz pocźę elektroniczną na adres

Sprzedawcv, .. ... ... ... . . łUo za pośrednictwem ra*u na nr . .. . Zamowienie powinno

określać w szczęólno&;i ilość zarnawianych materiałów, rc/lanj oraz wszelkie inne Parametry je

identyfikujące.
7. osoĘ wyznaczonąz ralńęńaKupljąpęgo do ralireji urrrony, w tym w szczęólnoŚci składania

zamówień w sposob wskazany w ust- ż,i6- będzie Pad-i t, 1

8. Materiały biurówe będądo$arczale do siedziby Kupującęo na koszt SPrzedawcY.

§2

1. Strony określają łączrą cerę materidów biurowyĄ o ktorych mowa 'rn § l, ust_ l, na kwotę PLN

. ... .. ..(słownie:- ... .. .. ... złotych) ngtto, powiększone o należny podatek vAT_
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2.

J.

4.

Strony postanawiają że ceny poszczęólnych materidów biurowych określone w zńącznik nr l
będą stałe przez cały czas ania urrrowy oraz żn zaw,llerają wszelkie kosźy uboczne
złliązane zrealizacjąumowy takie jak koszty tran§portu ubezpieczenią opakowania i wydania.
Cena sprzedtdżIy będzie uiszcrana przu Kupljącego za faktycznie dostarczone, na podstawie
ńożonego zamówienią materiĄ biurowe, przy cTynl cena ta będzie stanowiła sumę iloczynow
jednostkowych cen poszczególnych materidów biurowych i ich do$arcznrrej ilo&;i.
Cena będzie płatna przęz Kupującego, po &konarriu potwierdzenią o hórym mowa w § 3 ust, 4.,

na podstawie prawidłowo wystawiorrej i doręczonej Kuprjącernu fakfu{y VAT, w terminie 30 od
dnia zweryfikowania inealizowanego zamówienia
Strony zgodnie ustalają że maksymalne nominalne wynagpdzerrie z §rtułu wykonania przedmiotu
umowy nie przekroczy PLN ._. .. (słownie. ..... złotych) brutto. Ponadto Strony

zgodnie oświadczają iz umowa wygasa bez konieczr,rości złożenia w tym zakresie osobnego

oświadczenia przsz któąkolwiek zr stron w gdy łączna wypłacona wańoŚĆ umowna
będzie tozsama z kwołą o ltórej rrpwa w zdaniu poprzednin

§3
Kupujący bdzie niezwłoczrrie weryfikowd i ponvierdzał Sprzodawcy ilosc, rodzaj oraz wszelkie
inne parametry je identyfikujące i stan dostarczonych materiałów biurowych (m.in niewadliwoŚÓ,

kompletnosc) w stozunku do złoź:orręgo zarnowierria.
W pizypadku braku czCIci zamowionych materiałow biurowych lub stwierdzenia ich wad KuPującY
powiadomi o tym niezwłoczrłie SprzedawĘ, który zobowią,zuje się niezwłocznie, nie pozniej
jednak niz następnego dnią do dosarczerria brakująg€j ich ilości lub dostarczerria niewadliwych
materiałów.
W prąrpadku niewykonaniaprzr;z Sprzedawę óowiązkrł o którym mowa w ust. 2. Kupujący jest

uprawniony do odstąpienia od urrrowy w części, w jakiej nie rcSda ona jeszcze wykonana 
_

Dowodem prawidłowąo zrealizowania zamowierria b@zie pisemne potwierdzenią dokonane

przezupowaźnion€o pramwnika Kupnrjąpęo na faknrze VAT, po weryfikacji ilości, rodzaju lub

wszelkich ich parametrow je iderryfikujących stanu dostarczonych rzoczy.

Strony postanawiają ze chwiląwydania rrrateriałów Kuprjącernu jeS ich wydanie w jego siedzibie.

W przypadku brak mozliwości dosarczerria rzffizy wyszczęólnionych w zamówieniu, z przyczyn,

za które nie ponosi odpowiedzialnoscl, Sp-zeĘryy rnoże dostaczyć materiĄ biurowe o

parametrach rówrrorzędnych tub lęszych jako&iowo, po uzyskaniu uprzdniej zgody KuPującego.

§4
Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę urnowrą w wysokości ż Yo wartośń kaźdęo z.amóvłienia za

kńdy dzień opoźnienia w realizacji tęo zamowienia-

W przypadku opóznienia Sprzedawcy w wykonaniu obowiąpkq o ktory molva w § 3. ust, 2-, jest on

zobowiązany d-o złrpłdry Kupująpernu kary urnowrrej w wysoko&i l0 % d wartoŚCi materiałOw

brakuj ących lub wadli}yych.
Sprzedawca zapłaci Kupujągemu karę urnowną w wysoko*Ji lO % kwoty wskazanej w § 2. ust. 1,

w prrypadtu wypowiedzenia lub odsryienia od umowy pr7śz Kupującego od umowy z PrzYcZYn
doĘczących Sprzdawcy.
w Órryi,iar.u iay kary umowrre, o }tórych mowa w ust. 1- 3 powyżej nie pokryją w całości szkodY

poniesionej p;o Xupljącęo, uprawniony on będzie do Ądania zapłaty odszkodowania do w

pełnej wysokości szkody,
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§5
Sprzedawca ponosi odpowidzialnosc z §rtufu rękojmi sprzedanych materiałów biurowych.
Strony postanawiają ze w prrypadku wystąpienia wady w tzer;zy sprzedanej, Sprzedawca jest

zobowiązany na ządanie Kupującęo wymieni ć jąna nową wolną od wad, nie przysfuguje mu zaŚ

uprawnienie do usuwania wad rzffizy.
Sprzedawca w wypadku wskazanym w uś. 2, Ńowiąpany jeS wymienić rzwz wńliwą na wolną
od wad w terminie 3 dni roboczych.
W prąpadku niewykonania ptzęz Sprzedawę obowią,zku, o l,rtórym rnowa w ust. 3. Kupujący jest

uprawniony do odsąpienia od umowy w częsci, w jakiej nie zostda ona jeszcze wykonana.

1. Umowa zostaje z,awarta na okres od dnia
§6

. ....roku do dnia 3l.|2.20l7 roku albo do

wyczerpania wysokości przedmiotu umowy, o któĄ lrx)lya w § 2-u§t. l_

Kupujący moze wypowiedzieć niniejszą uttpwę ze shrtkiem rmychmiastowym jeŚli Sprzedawca
nie wykonuje lub nięnalezycie wykonuje obowiryki wynikające z niniejszej umowy.
Kupujący może odstąpić od umowy jeśli wystąri istotna nrńana okołiczności powodująca, ze

wykonanie umowy nie leży w interesie publiczrryrą czego nie możta było przewidziec w chwili
zawarcia umowy.
W przypadk. u,ypo*iedzenia umowy, jak równiez w prĄ,padku gdy KuPujący nie ńożY
zamówiónia na dostarczenie materiałow biurowycĘ Sprzedawcy nie będą sfu.ryły indne roszczenia

odszkodowawcze, aw szcząólrlości roszczeniao odszkodowanie z tytułu Ńraconych korzYŚci..

Wszelkie oświadczenią ,a*iadomienia oraz zglaszerria Stron winny byc dokonywane wyłącznie w

formie pisemnej z dowodem doręczania ich drugiej Stronie pod rygorem niewaznoŚci
Zmiany iu^p.łnienia umowy wymagają formy pisernnej pod rygorem nieważnoŚci,

Wyłączasię ogole wzoroe ufirowne, Ńowiąaljąpe w przedsiębiorstwie Sprzedającego-

11r granicaih wyznaczonych przez b.nłłzgl$nie obowiązujące przepisy prawą nieważnoŚĆ

jakiejkolwiek częsci utnowy, pozo$aje bez wpływu na wazność jej pozostdej częŚci- W PrzYPadku
,aistnienia takńj syruacji' 

'Strony - 
?;rśĘią takie postarnwienia ważnymi Postanowieniami

wywołującymi taki sam skutek.
g. W sprawaół, ni. uregulowanych Umową zasto§owanie mają przepisy prawa polskiego a w

szczególnosci Kodekzu cywilnego.
10. Eweńalne spory mogące powstać mi$zy Stronami w zwią.zku z przedmiotem niniejszeJ umowY

oraz l lub na tie *ytonania jej postanowiń rozpozxrawan€ i rozstrzygane Ędą Przez sądY

powszechne, właściwe miejscowo dla siedziby Kupującego-

11.tJmowę sporządzono w trzech jedrmbrzmiących rył,mplarzacĘ jeden dla SprzedawcY i dwa dla

Kupującego.
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