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UMOWA  NR DAG/    /19/DAG 

dotycząca świadczenia usług pralniczych 
 

Zawarta w dniu ……………………… w Krakowie pomiędzy : 

 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Krakowie, ul. Meiselsa 1,  
reprezentowanym przez:  

zwaną dalej ZLECENIODAWCĄ 

a 

……………………. 

zwaną dalej ZLECENIOBIORCĄ 

 

§ 1 

1. Zleceniodawca powierza a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonywania pranie i prasowanie 
bielizny pościelowej i stołowej dla CDR w Brwinowie, Oddział w Krakowie, zgodnie z formula-
rzem ofertowym, stanowiącą integralną część niniejszej umowy a zawierającą szczegółowy 
wykaz asortymentu i cen brutto. 

2. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonania usługi prania innego asor-
tymentu niż określony w §1 pkt.1, w ilościach wynikających z potrzeb Zleceniodawcy. 

3. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość niezrealizowania zamówienia w całości  
w zakresie wszystkich wyszczególnionych w specyfikacji przedmiotowo-ilościowej artykułów.  

4. Zamawiający zastrzega, że wskazane w specyfikacji przedmiotowo-ilościowej ilości arty-
kułów są ilościami orientacyjnymi i mogą być większe niż wskazane w specyfikacji.  
W przypadku przekroczenia tych ilości, Zleceniobiorca zobowiązuje się utrzymać ceny wska-
zane w formularzu ofertowym.  

5. Łączna wartość umowy wynosi ……………………………… zł.  

 

§ 2 

Umowę zawiera się na czas określony od dnia ……………… roku do dnia ………….. roku. 

 

§ 3 

1. Odbiór prania odbywać się będzie z siedziby Zamawiającego, po telefonicznym  
zawiadomieniu Zleceniobiorcy, w terminie do 24 godzin, jego własnym transportem  
i na jego własny koszt. Po wykonaniu usługi Zleceniobiorca dostarczy własnym trans-
portem i własnym kosztem upraną pościel do siedziby Zamawiającego. 

2. Wynagrodzenie częściowe za przedmiot umowy określone zostanie w rozliczeniu mie-
sięcznym na podstawie ilości upranego asortymentu, na które Zleceniobiorca wystawi fakturę 
VAT. 

3. Zleceniodawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT, posiadają-
cym numer identyfikacyjny 534-227-72-10. Jednocześnie upoważnia Zleceniobiorcę  
do wystawiania faktury VAT bez swojego podpisu. 

4. Ceny brutto usług nie podlegają waloryzacji w okresie 1 roku obowiązywania umowy.  
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§ 4 

1. Należność, o której mowa w § 3, będzie uregulowana przez Zleceniodawcę w terminie  
14 dni od dnia otrzymania faktury wystawionej przez Zleceniobiorcę, po potwierdzeniu reali-
zacji dostawy przez przedstawiciela Działu Administracyjno-Gospodarczego Zleceniodawcy. 

2. Strony uzgodniły, że zapłata należności będzie dokonana w formie przelewu na konto  
Zleceniobiorcy wskazane w Fakturze VAT. 

3. Strony postanawiają, że zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego  
Zleceniodawcy.  

4. W przypadku nieterminowej płatności należności Zleceniobiorca ma prawo naliczyć  
Zleceniodawcy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki. 

  

§ 5 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 
w formie kar umownych. 

2. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu częściowej dostawy prania powyżej 3 dni od daty telefonicz-
nego zgłoszenia w wysokości 5% jej wartości za każdy dzień zwłoki; 

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Zleceniobiorcy  
w wysokości 10% wynagrodzenia za wartość całości usługi określonej w formularzu 
ofertowym. 

3. Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn 
niezależnych od Zleceniobiorcy w wysokości 10% wynagrodzenia za część usługi pozo-
stałą do wykonania do końca okresu obowiązywania umowy określonej w formularzu ofer-
towym. 

§ 6 

W razie stwierdzenia przez Zleceniodawcę, iż świadczona umowa jest wykonywana nienale-
życie (niedoprania, plamy, uszkodzenia powierzonego mienia, nieusunięcie usterek pomimo 
przekazania artykułu do poprawy usługi, niedotrzymanie ustalonego terminu zwrotu pościeli) 
Zleceniodawca może rozwiązać umowę w terminie 14 dni od protokolarnego potwierdzenia 
drugiego nieusunięcia usterek. 

§ 7 

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,  
Zleceniodawca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W tym wypadku postanowienia o karze umownej nie mają zastosowania. 

 

§ 8 

Zleceniodawca stworzy niezbędne warunki organizacyjne umożliwiające dostęp pracowni-
kom Zleceniobiorcy do pomieszczeń i personelu Zleceniobiorcy – w zakresie niezbędnym  
do wykonania niniejszej umowy.  

 

§ 9 

Zleceniobiorca nie może wykonywać swego zobowiązania za pomocą takich osób trzecich, 
które na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych są wykluczone z ubiegania 
się o udzielenie zamówienia publicznego. Zawinione naruszenie w/w postanowień stanowi 
podstawę do odstąpienia od umowy przez Zleceniodawcę.  
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§ 10 

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie  
pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej 
umowy w stosunku do treści oferty, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wyni-
ka z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

 
§ 11 

Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest  
sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.  

 

§ 12 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego 
i ustawy prawo zamówień publicznych. 

 

§ 13 

Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy. 

 

§ 14 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.   

 

 

 

         

ZLECENIODAWCA                                                                ZLECENIOBIORCA 

  

………………………………………….  ………………………………………..  

 


