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Załącznik Nr 5 

UMOWA  NR   …………………….                             

 
 
 
Zawarta w dniu ………………….r. w Szelmencie, pomiędzy WOSiR Szelment sp. z o.o. z siedzibą w Szelment 2, 16-404 Jeleniewo,  
działającą zgodnie z wpisem do KRS pod numerem 0000542436, NIP 8442353981, REGON 790319362 zwanym w dalszej treści 
umowy „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowanym przez : 
 
Paweł Żuk – Prezes Zarządu 

 
a 
 
…………………………………………………………………………………………………………………  z siedzibą w : …………………………. ul. 
……………………………………  dzialającym zgodnie z wpisem do ………………………………………. pod numerem ……………………, 
prowadzonego przez …………………………………….., NIP: ………………………………. zwanym w dalszej treści umowy 
„WYKONAWCĄ”, reprezentowanym przez: 
 
…………………………………….. -Dyrektora 

§ 1 
 

1. Zamawiający powierza Wykonawcy świadczenie usługi w zakresie: prania bielizny pościelowej oraz innego asortymentu 
(koce, poduszki, kołdry, narzuty i inne). Wykonawca będzie świadczył dodatkowo usługę prania odzieży przeznaczonej do 
rozgrywek paintball. 

2. Wykonawca zobowiązuje się odbierać  i dostarczać przedmiot usług od i do Zamawiającego własnym transportem. 
3. Bielizna będzie odbierana i dostarczana w terminach uzgodnionych z Zamawiającym  uzgodnionych telefonicznie lub droga 

poczty elektronicznej. 
4. Przedmiot umowy przyjmowany będzie przez Wykonawcę na podstawie dowodu przyjęcia określającego ilościowo 

przeznaczony do prania asortyment.  
5. Upoważnieni przez Zamawiającego i Wykonawcę przedstawiciele dokonują przekazania i odbioru bielizny przed i po 

wykonaniu usługi. 
6. Usługi będą wykonane z pełnym wykończeniem, tj. praniem, maglowaniem i ewentualnym prasowaniem 
7. Cena za 1 kg prania jest bezwzględnie obowiązująca w czasie trwania umowy. 

 
§ 2 

 
   1.  Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu Umowy ustala się na dzień 01 stycznia 2019 r. 

  
 

§ 3 
 

1. Do kontaktów z Wykonawcą i przekazywania uwag, wynikających z realizacji niniejszej Umowy, ze strony Zamawiającego 
wyznaczony został: Edyta Bagan 87 568 30 07 
                                                                                              

 
§ 4 

 
1. Wartość przedmiotu umowy  wynosi:  

a) 1 kg prania  i maglowania bielizny pościelowej wynosi  ………... PLN netto  (słownie:  ……………….. ) plus należny 
podatek VAT w wysokości  ………. , kwota brutto ……………. zł (słownie złotych: ………………..). 

2. Wynagrodzenie za usługę rozliczane będzie  raz w miesiącu, tj. ostatniego dnia  każdego miesiąca. Zamawiający 
upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur vat bez jego podpisu. Integralną częścią faktury Vat są dowody przyjęcia 
bielizny do prania , tj. faktycznego zakresu usługi w danym miesiącu (ilość kg), potwierdzone przez uprawnionego 
pracownika WOSiR Szelment sp. z o.o. 

3. Zapłata realizowana będzie na rachunek bankowy nr …………………………………………………………………… w terminie 14 dni 
od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT na adres siedziby Zamawiającego, przez Wykonawcę. 

4.  Na fakturze powinien znajdować się numer umowy  oraz wszystkie dane określone w art. 106 e ustawy o VAT. 
5. Wykonawca nie może odmówić świadczenia usług objętych niniejszą umową, w przypadku ewentualnego wystąpienia 

zaległości płatniczych u Zamawiającego.. 
6. Jako zapłatę za fakturę rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 
  
 

  § 5 
 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy bez wypowiedzenia, jeżeli Wykonawca:  

1) nie będzie wykonywał powierzonego zakresu prac w sposób właściwy;  
2) nie będzie reagował na pisemne uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego w przypadkach niewłaściwego wykonywania  
     przedmiotu umowy;  
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3) nie będzie wykonywał obowiązków wynikających z niniejszej umowy. W takim przypadku Zamawiający może zlecić  
     wykonywanie usług objętych niniejszą umową innemu podmiotowi. 

2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt. 3) Zamawiający może zlecić wykonywanie usług objętych niniejszą umową innemu 
podmiotowi. Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia różnicy cen świadczonych usług przez inny podmiot.   

 
 

  § 6 
 

1.     Wykonawca w toku realizacji umowy gwarantuje jej wykonanie z pełną starannością i zgodnie z przepisami  
        obowiązującymi w  tym zakresie. 
2.      Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu wadliwej jakości usług, uszkodzeń mechanicznych oraz braków 
         ilościowych. W/w odpowiedzialność nie dotyczy przypadków naturalnego zużycia bielizny. 
3.      Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usługi prania bielizny dostarczonej z WOSiR Szelment sp. z o.o. odrębnie 
         od innych usług pralniczych wykonywanych w pralni. 
4.      W przypadku nie należytego wykonania usług Wykonawca zobowiązuje się przyjąć reklamację i rozpatrzyć ją w 
         terminie 3 dni od daty zgłoszenia. 
5.      W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub utraty rzeczy oddanych do prania Wykonawca zwróci Zamawiającemu 
         zwykłą wartość rzeczy.  
6.      Wykonawca jest zobowiązany do ścisłego współdziałania z upoważnionymi pracownikami Zamawiającego. 

 
§ 7 

 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości brutto rocznego wynagrodzenia 
określonego w § 4 ust. 1 w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego 
jak również rozwiązania umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

2. W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przewyższa wysokość kar umownych – Zamawiający zastrzega 
sobie prawo dochodzenia pełnego odszkodowania.  

3. Zamawiający ma prawo potrącać kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.   
 
 

§ 8 
 

1. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w trybie i na zasadach określonych w art. 145 „PZP". 
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
3. Zmiana zapisów umowy, może być inicjowana przez każdą ze stron umowy z zachowaniem formy pisemnej. 
4. Żądanie zmiany zapisów umowy winno zostać uzasadnione i odpowiednio udokumentowane.  
5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 
6. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku:  
           1) zmiany statusu prawnego Zamawiającego,  
           2) zmian organizacyjnych u Zamawiającego,  

   rozwiązanie zawartej umowy może nastąpić w każdym czasie za porozumieniem stron lub w drodze miesięcznego    
jej wypowiedzenia. 
 

§ 9 
 

W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
§ 10 

 
Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

 
§ 11 

 
Umowę zawiera się na okres 12  miesięcy , tj. od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 
 
 

§ 13 
 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY:                                                                                               WYKONAWCA: 


