UMOWA
O WYKONANIE I DOSTARCZENIA POSIŁKÓW
zawarta w dniu ………...... r. w …………………………………. pomiędzy:
pomi dzy:
............................................
...........................................
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
zwanym dalej „ Wykonawcą”.

§1
[Przedmiot umowy]
1. Zamawiaj
Zamawiający
cy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania kompleksow
kompleksową usługę

pralniczą rzeczy używanych w żłobku,
łobku polegająca na praniu i prasowaniu brudnych
kompletów, w których w skład wchodzą:
wchodz : prze
prześcieradełko
cieradełko o wym. 128 cm x 63 cm,
poszewki na kołdry,, które mają
aj wszyte zamki błyskawiczne, o wym. 111 cm x 96 cm,
poszewki na poduszkę o wym. 26,5 cm x 39 cm oraz ręczniki
iki o wym. 48 cm x 30 cm.
Rzeczy do prania w ilości średnio
rednio miesięcznej
miesi cznej 70 kompletów składających
składaj cych się
si łącznie
ł cznie
z 280 elementów tj. (70 szt. prze
prześcieradełek,
cieradełek, 70 szt. poszewek na kołdry, 70 szt.
poszewek na poduszki 70 szt. ręczników)
r czników) mają by
być odbierane z placówki
Zamawiającego
Zamawiaj
cego z cz
częstotliwością
częstotliwo
stotliwo ci ok. 1 raz w tygodniu (cz
(częstotliwość
stotliwość ta może
mo e ulec
zmianie w przypadku zmiany potrzeb Zamawiaj
Zamawiającego)
cego) oraz dostarczan
dostarczane czyste do
placówki zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.
aj cego. Z zastrzeżeniem,
zastrze eniem, żee
oddawane w ramach 70
70 kompletów, bbędą wybrane przez Zamawiającego
Zamawiaj cego elementy,
jednak

nie

więcej

ni
niż

26 880 szt.

w

ciągu
ci
gu

24

miesi
miesięcy.
cy.

Ponadto raz na 2 miesiące
miesi ce (łącznie
(ł cznie 12 razy) z placówki Zamawiającego
Zamawiaj cego ma być
odbierana po
pościel
ciel (kołdra o wym. 111 cm x 96 cm + poduszka o wym. 26,5 cm x 39
cm ) oraz dostarczana czysta do placówki.
placówki
2. Rzeczy do

prania

ma
mają

być

odbierane

z placówki

Zamawiającego

zlokalizowanego w Dąbrowie Górniczej, ul. 11 Listopada 23.

Projekt współfinansowany przez UE ze środków
rodków EFS oraz budżetu
bud etu państwa
pa stwa
w ramach RPO WSL na lata 2014-2020
2014
Działanie 8.1.3 Zapewnienie
dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat

tj.

żłobka

3. Odbiór pościeli do prania ma następować w każdy piątek o godz. 15:00, natomiast zwrot
wypranej pościeli do placówki Zamawiającego ma nastąpić

najpóźniej do następnego

czwartku do godz. 12:00 z zastrzeżeniem, że częstotliwość ta może ulec zmianie w

przypadku zmiany potrzeb Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązany jest używać do prania produkty hipoalergiczne, odpowiednie dla
dzieci w wieku żłobkowym, tak aby minimalizować ryzyko wystąpienia alergii.
5. W przypadku jeżeli usługa pralnicza jest nienależycie wykonana Zamawiający ma prawo
odmówić odbioru Wykonawca ma wówczas obowiązek wykonać usługę ponownie na swój
koszt w przeciwnym wypadku Zamawiający ma prawo zlecić jej wykonanie na koszt
Wykonawcy podmiotowi trzeciemu.

§2
[Wynagrodzenie]
1. Za wykonanie umowy Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie
brutto ……( słownie…)
2. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę, w terminie
................................ dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. Faktury dostarczane
będę w terminie do dnia … następnego miesiąca po miesiącu, w którym została zrealizowana
usługa.

1.
2.

3.
4.

§3
[Termin wykonania prac]
Umowa została zawarta na czas określony dwudziestu czterech miesięcy począwszy od dnia
podpisania umowy.
Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z jednomiesięcznym okresem
wypowiedzenia. Wypowiedzenie musi zostać złożone drugiej stronie w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu niniejszej umowy osobie trzeciej bez
zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
W razie naruszenia zakazu, o którym mowa w ust. 2 oraz naruszenia innych obowiązków
Wykonawcy wskazanych w niniejszej umowie ( w szczególności co najmniej dwukrotnego
nienależytego wykonania usługi pralniczej) Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę bez
zachowania okresu wypowiedzenia.

§4
[Prawa i obowiązki Stron]
1. Za opóźnienie w wykonaniu umowy Strony ustalają karę umowną w wysokości 0,1 %
wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia.
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2. Za opóźnienie w usunięciu wad w przedmiocie umowy, o którym mowa w §1 ust 4
umowy Strony ustalają karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za
każdy dzień opóźnienia
3. W przypadku jeżeli szkoda przewyższa wysokość kar umownych Zamawiający ma prawo
dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

1.
2.
3.
4.
5.

§5
[Postanowienia końcowe]
W zakresie nieobjętym Umową zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego.
Sądem właściwym do rozstrzygania sporów zaistniałych na tle niniejszej Umowy będzie sąd
miejscowo właściwy dla Zamawiającego.
Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swej ważności zgody obu Stron oraz formy pisemnej –
aneksu do Umowy.
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które po odczytaniu,
zaparafowaniu i podpisaniu przekazano Stronom po jedynym egzemplarzu.
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i zastępuje wszelkie dotychczasowe uregulowania
pomiędzy Stronami w przedmiocie przez nią obejmowanym.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA
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