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UMOWA  

 
Zawarta w dniu ............................. w Lublinie pomiędzy: 
 

Teatrem im. H.Ch Andersena w Lublinie z siedzibą w Lublinie przy ul. Aleje Racławickie 8/25, 
kod: 20-037 Lublin, samorządową instytucja kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury 
prowadzoną przez Prezydenta Miasta Lublin pod numerem RIK 04, NIP: 712-010-37-46 
zwanym dalej Kupującym,  reprezentowanym przez: 

Pana Krzysztofa Rzączyńskiego – Dyrektora Naczelnego i Artystycznego, 
 
a 
.................................... 
.................................... 
.................................... zwaną dalej Sprzedającym,  
 
co wynika z dołączonej do umowy informacji z CEiDG / informacji z KRS 
 
o następującej treści: 

§ 1 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie warunków sprzedaży przez Sprzedającego 

na rzecz Kupującego tonerów, tuszów i bębnów zgodnie z warunkami oferty z dnia 
................................. 2018 roku.       

2. Umowa wykonywana będzie w drodze jednostkowych zamówień składanych przez 
Kupującego z podaniem asortymentu, ilości  i ewentualnie planowanego terminu odbioru 
dostawy, jeśli ten termin ma być inny, niż termin podany w ustępie 5 umowy.  

3. Zamówienia mogą być składne ustnie za pośrednictwem telefonu na numer: 
......................... lub pocztą elektroniczną na adres: ....................................... 

4. Podane w ofercie ilości są ilościami najwyższymi, które mogą zostać zrealizowane w 
drodze jednostkowych zamówień, przy czym Sprzedający nie jest zobligowany do 
zamówień w pełnej ilości oferty.    

5. Zamówienia będą realizowane w ten sposób, że po otrzymaniu zamówienia w ciągu 2 dni 
roboczych od chwili jego otrzymania, Sprzedający dostarczy towar do siedziby 
Kupującego.  

6. W przypadku zwłoki w dostawie, Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną w 
kwocie 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych). 

7. Podstawą do ustalania cen sprzedaży są ceny loco siedziba Kupującego.  
 

§ 2 
1. Każda ze Stron zobowiązuje się wzajemnie do natychmiastowego poinformowania o 

zmianach adresu siedziby firmy i innych zmianach dokonywanych w odpowiednich 
rejestrach,  które mają wpływ na wykonywanie tej umowy. Jeżeli jedna ze Stron, nie 
powiadomi drugiej, o tych zmianach, w szczególności, o zmianach adresów, lub nie 
odbierze prawidłowo zaadresowanej korespondencji, to korespondencja kierowana na 
adresy wskazane w niniejszej umowie lub inne adresy, o których Strona prawidłowo 
została poinformowała, uważana będzie za skutecznie doręczoną, z dniem drugiego 
awiza lub z dniem zwrotu korespondencji. 

2. Ponadto każda ze Stron ma obowiązek wzajemnego informowania:  
a) o zmianach dotyczących posiadanych rachunków bankowych, 
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b) o wszczęciu (oraz o jego zamiarze) postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego 
oraz o wszelkich zmianach własnej sytuacji finansowej, organizacyjnej i prawnej. 

3. Kserokopie dokumentu rejestrowego obu Stron, kserokopie zaświadczeń o numerze NIP i 
Regon, załączone są do niniejszej umowy i stanowią jej integralną część. Reprezentanci 
obu Stron, oświadczają, że dane zawarte w tych dokumentach nie uległy zmianie i na 
dzień zawarcia niniejszej umowy pozostają aktualne. 

 
§ 3 

1. Sprzedający zobowiązany jest wystawić wraz z wydaniem towaru fakturę VAT, zgodną ze 
złożonym zamówieniem i cennikiem objętym ofertą. 

2. Ceny, podane w ofercie, przez okres realizacji zamówienia nie mogą ulec zmianie.    
3. Ustala się termin płatności na 14 dni od daty dostarczenia faktury. 
4. Faktura wystawiana będzie po zrealizowaniu dostawy z danego zamówienia.  
 

§ 4 
Niniejsza umowa została zawarta na czas określony tj. od dnia 01.01.2019 do dnia 
31.12.2019 r. 

§ 5 

1. Reklamacje jakościowo-ilościowe dotyczące dostarczonego towaru należy składać w 
terminie do 14 dni od dostawy. Reklamacje złożone po tym terminie mogą być uznane za 
niezasadne. Wszystkie artykuły oferowane przez Sprzedającego posiadają gwarancję 
producenta. Reklamacje będą załatwione w terminie 14 dni.  

2. Jeżeli z przyczyn technicznych załatwienie reklamacji nie będzie możliwe w założonym 
czasie Kupującemu zostanie przekazana informacja o przyczynach opóźnienia i o       
przewidywanym czasie załatwienia reklamacji.  

 
§ 6 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają, formy pisemnej, w postaci 
obustronnie podpisanych aneksów. 

§ 7 
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

 
§ 8 

Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy Strony będą się starały 
rozstrzygać w drodze polubownej, a w przypadku niemożności porozumienia, poddadzą je 
pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu w Lublinie. 

 
§ 9 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na dwóch stronach wraz z 
załącznikami, według poniższego zestawienia, po jednym dla każdej ze Stron. 
 

Załączniki do umowy: 
 
Oferta z dnia 30 listopada 2018 r. 

   
  
          Sprzedający:                                                                             Kupujący: 
 
 
 
 …………………………..…                                                 ……………………………… 


