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UMOWA  
NA ŚWIADCZENIE USŁUGI - PROJEKT 

 
zawarta w dniu ............................ w Lublinie pomiędzy: 

 

Teatrem im. H.Ch Andersena w Lublinie z siedzibą w Lublinie, 20-029 Lublin, ul. M. C. 
Skłodowskiej 3/lok. -1.10, samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji 
kultury prowadzoną przez Gminę Lublin pod numerem RIK 04, NIP: 712-010-37-46 zwanym 
dalej „Zamawiającym”,  reprezentowanym przez: 

Pana Krzysztofa Rzączyńskiego – Dyrektora Naczelnego i Artystycznego 

a 
............................ 
............................ 
............................,  zgodnie z wpisem do CEDiG ,  zwanego dalej „Wykonawcą”, 
 
z uwzględnieniem przepisu art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo 
zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 poz. 2164),  Strony zawierają Umowę o treści:  
 

   § 1 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie warunków druku oraz dostawy 

materiałów poligraficznych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zgodnie z 
warunkami oferty z dnia ……………roku.       

2. Umowa wykonywana będzie w drodze jednostkowych zamówień składanych przez 
Zamawiającego z podaniem nazwy pozycji z formularza ofertowego, ilości  i ewentualnie 
planowanego terminu 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 
faxem na numer telefonu: … lub pocztą elektroniczną na adres: ….…… 

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

5. Zamówienia będą realizowane w ten sposób, że po otrzymaniu zamówienia w ciągu 5 dni 
roboczych od chwili jego otrzymania, Wykonawca dostarczy wydrukowane materiały 
poligraficzne do siedziby Zamawiającego.  

 
§ 2 

1. Materiały do druku publikacji będą przekazywane Wykonawcy drogą elektroniczną na 
adres poczty Wykonawcy...................................... do dnia ............................. roku.   

2. Publikacje wydrukowane zostaną z zachowaniem parametrów technicznych i ilości 
granicznych podanych w formularzu ofertowym.   

3. Wykonanie zamówień jednostkowych nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia 
zamówienia.  

4. W przypadku opóźnienia w realizacji wydruku danej publikacji, Wykonawca 
zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 50,00 
zł  (pięćdziesiąt złotych) za każdy dzień opóźnienia, liczony oddzielenie dla każdej z 
publikacji.  

5. O ile Wykonawca opóźni się w realizacji zlecenia ponad 10 dni Zamawiający może od 
umowy odstąpić i wówczas Wykonawca zapłaci karę umową w wysokości 1.000,00 zł 
(jeden tysiąc złotych).  

6. Kara umowna płatna będzie w terminie 14 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej. 

http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-29-stycznia-2004-r-prawo-zamowien-publicznych/?on=22.12.2015
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7. Jeśli powstanie szkoda przewyższająca wysokość zastrzeżonej kary umownej może być 
dochodzone odszkodowanie uzupełniające.  

 
§ 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 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
a) wydanie materiałów do publikacji w umówionej formie,  
b) przejęcie próbnego wydruku publikacji,  
c) odbiór wykonanych publikacji,  
d) terminowe realizowanie płatności. 
2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
a) realizacja przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego 

opracowaniem graficznym, 
b) wykonanie wydruku próbnego i przedstawienie go do akceptacji Zamawiającemu,  
c) terminowe wykonywanie zleconej pracy. 
 

§ 5 
Strony ustalają, że nadzór nad realizacją umowy sprawować będą: 

a) ze strony Wykonawcy – ............................................................ 
b) ze strony Zamawiającego – ....................................................... 

 
§ 6 

1. Zamawiający dokona odbioru wykonanej pozycji poligraficznej w uzgodnionym 
obustronnie terminie w siedzibie Zamawiającego. 

2. Wszelkie reklamacje, co do jakości wykonanej usługi, zgłaszane powinny być w formie 
pisemnej najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od daty odbioru publikacji.   

 
§ 7 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia 01.01.2021 do 31.12.2021 roku.   
2. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy 

powszechnie obowiązujące. 
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron. 
5. Zasady ochrony danych osobowych w Teatrze, zgodne z rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 
z 4.5.2016 r.), dalej: „RODO”,  reguluje klauzula informacyjna stanowiąca załącznik do 
niniejszej umowy 

 

 

Załączniki:  
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Oferta z Wykonawcy z dnia ...........  

Oddruk z CEDIG dla Wykonawcy.  

Klauzula informacyjna RODO 

 

 Zamawiający:        Wykonawca:  

      

 

 

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

 
 
 


