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UMOWA  Nr ..…. / 2019

Zawarta w dniu …………….. roku w Jaworznie , pomiędzy …………………………………………………..,
reprezentowanym przez ……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………...

zwanym/ą   w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a:
……………………………………………………………………………………. reprezentowanym/ ą    przez
…………………………………………………………………………………….………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………..
działającą na podstawie Pełnomocnictwa Prezydenta Miasta  Jaworzna  nr  OR-OK.0052.1.232.2018  
z dnia 5 listopada 2018 roku zwanym /ą w dalszej części umowy „Wykonawcą”

§ 1
Przedmiotem umowy są usługi pralnicze polegające na praniu :

-  bielizny pościelowej  (poszwa na kołdrę,  poszewka na poduszkę,  prześcieradła,  podkłady pod
materace,) i ręczników ,

- różnych (bielizna gastronomiczna: fartuchy, ścierki do naczyń, odzież ochronna: fartuchy, firany).

§ 2
1. Odbiór  bielizny pościelowej, ręczników i różnych do prania, oraz ich zwrot po dokonaniu usługi

odbywać się będzie na koszt Wykonawcy.
2. Miejscem  odbioru  brudnego  i  dostarczenia  czystego  prania  jest:  Żłobek  Miejski  w  Jaworznie,

ul. 3 Maja 16, 43 – 600 Jaworzno.
3. Wykonawca odpowiada za powierzone do prania przedmioty wskazane w § 1 pkt 1, od momentu

odbioru  do momentu  zwrotu po dokonaniu usługi, w tym również za uszkodzenie lub zniszczenie
wskazanych  jw.  przedmiotów,  spowodowane  zastosowaniem  niewłaściwej  metody  prania,
niewłaściwych środków chemicznych itp.

4. W  razie  zniszczenia  przedmiotów  wskazanych  w  §  1  w  cyklu  prania  lub  prasowania  z  winy
Wykonawcy lub ich zagubienia, Wykonawca zobowiązuje się ponieść odpowiedzialność materialną
lub  naprawić uszkodzone rzeczy.

§ 3
1.  Zamawiający  zobowiązuje  się  do  dokonania  zapłaty  za  ilości  faktycznie  wypranych  rzeczy

wskazanych  w  §  1  za  dany  miesiąc  rozliczeniowy,  za  każdy kilogram  prania  suchego,
w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury, przelewem na konto Wykonawcy.  Wykonawca
doręczy fakturę po wykonaniu usługi.
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2. Fakturę VAT należy wystawić na:
Nabywca: Gmina Miasta Jaworzna, ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno,
NIP 632 201 00 13.
Odbiorca: Żłobek Miejski w Jaworznie, ul. 3 Maja 16, 43-600 Jaworzno.

3.  W przypadku  błędnie  wystawionej  faktury  VAT  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dostarczenia  
prawidłowo wystawionego dokumentu księgowego w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia tego
faktu przez Zamawiającego.

4.  Opóźnienie  w  zapłacie  należnego  Wykonawcy  wynagrodzenia,  rodzi  ze  strony  Zamawiającego
obowiązek zapłaty ustawowych odsetek.

§ 4
1. Do niniejszej umowy obowiązuje załącznik nr 1 (Formularz cenowy).
2. Złożona oferta w cenie brutto jest niezmienna przez cały okres trwania umowy.

§ 5
1.  Ze  strony  Wykonawcy  prace  związane  z  przedmiotem  umowy  prowadzić  będzie
…………………………, tel. …………..
2. Przedstawicielem Zamawiającego będzie Wioletta Kopeć tel. 327511881

§ 6
Umowę zawiera się na czas określony od dnia 1 stycznia 2020r. do 30 czerwca 2020r.

§ 7
Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia .

§ 8
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy
Kodeksu Cywilnego.

§ 9
Strony postanawiają, że ewentualne sprawy wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez
właściwy rzeczowo Sąd Rejonowy w Jaworznie.

§ 10
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                            WYKONAWCA
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