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                                           UMOWA  nr  ……. 
 
       zawarta w dniu ………………r. w Szczecinie 
 
          pomiędzy : 
 
Gminą Miasto Szczecin - Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi 
Szczecińskiej"  ul. Romera 21/29 71-246 Szczecin 
 
reprezentowanym przez : 
 
Dyrektora - mgr Ryszarda Budzisza 
zwaną dalej Zamawiającym, 
        a 
 
(nazwa podmiotu) :  ……………………………………….  
 
(forma prawna) : ………………………………………. 
 
(adres siedziby) : ……………………………………….. 
 
NIP:                             ……………………………………….. 
 
REGON:                     ………………………………………... 
 
reprezentowanym przez :  
zwanym dalej Wykonawcą. 
 

Umowa niniejsza zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru 
oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pralniczych dla 
Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ulicy  
E. Romera 21-29 w Szczecinie, zgodnie z ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" z dnia 
29.01.2004 r. (Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759,  ze zmianami.).Integralną część umowy stanowi 
siwz i oferta wykonawcy. 
 

§ 1 
 
    Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego 
usług pralniczych określonych w § 3 ust.1 umowy zgodnie z przedstawioną ofertą cenową z dnia 
…………………r.  
 

§ 2 
 

Wykonawca zobowiązuje się do realizowania usług systematycznie, według                
zamówienia Zamawiającego, zabezpieczając potrzeby Zamawiającego do dnia  31.12.2011r. 
 

§ 3 
 

1. Zamawiający zamawia u Wykonawcy usługę prania wodnego, maglowania i prasowania 
asortymentu wskazanego przez Zamawiającego, w szczególności pościeli, obrusów, 
ręczników oraz dezynfekcji - (zwanych dalej „bielizną”) wraz z odbiorem i dostawą do 
siedziby Zamawiającego w cenie brutto ……………zł. za kilogram. Szacunkowa ilość 
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przeznaczonej do prania bielizny w trakcie realizacji umowy wynosi 23.900 kg.  
2. Termin realizacji każdorazowego zlecenia nie przekroczy 2 dni roboczych, liczonych od 

dnia odebrania przez Wykonawcę partii bielizny do prania. Odbiór bielizny do prania 
winien być dokonywany 3 razy w tygodniu (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) w godz.: 
08:00 – 14:00, 

 
 

3. Wartość przedmiotu zamówienia w trakcie realizacji umowy nie przekroczy kwoty
 …………….zł. brutto(słownie: ………………………………………..złotych) łącznie  
     z podatkiem VAT.  

 
§ 4 

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia prania mniejszej ilości bielizny niż określona 

w § 3 ust. 1, zmniejszenie to nie może przekroczyć 20 %. W takiej sytuacji Wykonawcy nie będą 
przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 
 

§ 5 
 
Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji jakościowej na  wykonaną usługę. 
 

§ 6 
 

Wykonawca zobowiązuje się zorganizować odbiór i dostawę bielizny własnym transportem 
lub zlecić transport innemu przewoźnikowi na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. 
 

§ 7 
 

Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć wyprane partie bielizny na czas 
transportu. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za uszkodzenia i braki ilościowe 
dostarczonej bielizny . 

§ 8 
 

Zamawiający po stwierdzeniu niezgodności ilości bielizny lub wad jakościowych , 
niezwłocznie powiadomi wykonawcę o stwierdzonych brakach lub wadach oraz potwierdzi to 
przesłaniem protokołu reklamacyjnego. 

§ 9  
 
1. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonaną usługę nastąpi na podstawie faktur za odebrane 
      partie bielizny. 
2. Należność za przyjęte faktury zostanie przez Zamawiającego przekazana na konto bankowe 

Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury. 
3. Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie przez Wykonawcę faktur VAT bez podpisu 

Zamawiającego. 
4. Na oryginale faktury wysłanej do Zamawiającego, Wykonawca wymieni asortyment, ilość, cenę 

jednostkową oraz wartość brutto towaru. 
5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia  rachunku bankowego Zamawiającego. 
6. W przypadku nie dopełnienia powyższych wymagań, Zamawiajacy wstrzyma się  

z zapłatą należności do czasu uzupełnienia faktury, przy czym termin zapłaty liczy się od dnia 
jej uzupełnienia.  
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§ 10 
 
1. W przypadku niewykonania usługi prania w terminie określonym w § 3 ust. 2 umowy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3 % miesięcznej wartości 
zamówienia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, przy czym miesięczna wartość zamówienia 
obliczana jest jako 1/12 wartości zamówienia określonej w § 3 ust. 3 umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % miesięcznej wartości 
zamówienia obliczonej jak w ust.1 w przypadku odstąpienia od umowy bez winy 
Zamawiającego, jak również w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego  
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.     

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % miesięcznej wartości 
zamówienia obliczonej jak w ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy bez winy Wykonawcy.  

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość 
kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej straty. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym w 
przypadku nieuzasadnionej zmiany cen, powtarzającej się co najmniej dwukrotnie złej jakości 
wykonanej usługi prania, nieterminowych realizacji usług prania lub niezachowania innych 
warunków umowy. W takim przypadku Zamawiający uprawniony będzie do żądania zapłaty 
przez Wykonawcę kar umownych zgodnie z ust.2.  

 
§ 11 

 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego 

oraz przepisy ustawy “Prawo zamówień publicznych”, a w sprawach procesowych przepisy 
Kodeksu Postępowania Cywilnego. 

§ 12 
 
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy z powodu okoliczności  
o których mowa w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 113, 
poz. 759 ze zm.). 
2. Zmiana istotnych postanowień niniejszej umowy może nastąpić na wniosek Zamawiającego lub 
Wykonawcy, na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 
113, poz. 759 ze zm.). 
3. Ewentualne zmiany  umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

 
§ 13 

 
Zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
§ 14 

 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron.  
 
 
……………………………………                                                …………………………………. 
              WYKONAWCA                ZAMAWIAJĄCY  
 
 
 
 

Radca Prawny…………………….. 
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Kontrasygnata ……………………. 


