
                                                                                                                         

UMOWA

zawarta w Poznaniu w dniu  r. w Poznaniu pomiędzy:
Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji 
z siedzibą: 61-553 Poznań, ul. Chwiałkowskiego 34, 
reprezentowanymi przez Dyrektora Zbigniewa Madońskiego
przy kontrasygnacie
-Pani Anny Samelak - Z-cy Dyrektora d.s Finansowych 

zwanymi dalej Zamawiającym
a

zwaną dalej Wykonawcą

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest usługa prania bielizny pościelowej, zasłon, firan, 
ręczników, obrusów, ścierek, koców, pokrowców na materace, poduszek, 
kołder zwanych dalej asortymentem w ilości około 5610 kg miesięcznie 
przekazywanym przez Oddziały Zamawiającego :

 Zaplecze Sportowe, Hotel Camping Malta Poznań ul. Krańcowa 98.
 Golęcin Noclegi, Poznań ul. Warmińska 1
2. Faktyczna ilość wypranego asortymentu będzie każdorazowo wykazywana w 

fakturach wystawionych przez Wykonawcę.
3. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji usługi przy wykorzystaniu własnego 

transportu, własnej pralni oraz własnych środków piorących. Wykonawca 
zapewni zamawiającemu worki do transportu bielizny brudnej. 
 

§ 2

1. Częstotliwość realizacji usługi ustala się w zależności od potrzeb.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę łącznie z odbiorem asortymentu,

jego segregacją, maglowaniem, pakowaniem, ważeniem i zwrotem.
3. Wykonawca  przyjmuje  każdorazowo  usługę  do  wykonania  na  podstawie

dowodu wydania zawierającego specyfikację asortymentową, ilościową oraz
wagową.

4. Potwierdzenie  wykonania  usługi  następuje  każdorazowo  na  podstawie
dowodu przyjęcia, zawierającego specyfikację asortymentową, ilościową oraz
wagową.

5. Potwierdzenie  wykonania  usługi  stanowi  podstawę  do  wystawienia  faktury
przez Wykonawcę.



§ 3

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres od 01.02.2018r.  do 31.12.2018r.
2. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym

w przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, a
w szczególności  powtarzania  się  zaniedbań w realizacji  usługi  stanowiącej
przedmiot umowy.

§ 4

1. Każdorazowy  odbiór  asortymentu  odbywać  się  będzie  na  podstawie
telefonicznego  zgłoszenia  przez  odpowiedzialnych  pracowników
Zamawiającego  z  Oddziałów  wymienionych  w  §  1  ust.  1  pod  numerem
wskazanym przez Wykonawcę 61 813 37 99 czynnym całodobowo.

2. Realizacja usługi nastąpi nie później niż 24 godziny od momentu zgłoszenia
telefonicznego.

§ 5

1. Do kierowania bieżącą realizacją umowy ze strony Wykonawcy upoważniony
jest 

2. Do kierowania bieżącą realizacją umowy ze strony Zamawiającego są
 Hotel  Camping  Malta  Panie:  Magdalena  Bajer,  Grażyna  Werner,

Rita Muller
 Golęcin Noclegi Pani Katarzyna Mikołajczak

§ 6

1. Za  wykonaną  usługę  Zamawiający  zobowiązuje  się  zapłacić  Wykonawcy
wynagrodzenie  obliczone  przy  zastosowaniu  stawek  netto  zł  za  kilogram
asortymentu wskazanych w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1
do niniejszej umowy oraz rzeczywistej wagi asortymentu przy jego odbiorze.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się do
kwoty...  netto  plus  należny podatek  VAT w wysokości  ….  co  daje  łącznie
kwotę brutto …..zł (słownie brutto ….. ) za cały okres obowiązywania umowy,
zgodnie z Formularzem ofertowym Wykonawcy stanowiącym załącznik nr 2 do
niniejszej umowy.

3. Faktyczna wartość usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy  będzie
sumą  wartości  wystawionych  przez  Wykonawcę  i  zapłaconych  przez
Zamawiającego  faktur  w  okresie  obowiązywania  niniejszej  umowy  (nie
przekraczająca wartości umowy, zgodnie z  ust. 2).

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany  wynagrodzenia, o którym mowa
w  ust.  1  w   przypadku  zmiany  stawki  podatku  VAT,  na  usługi  będące
przedmiotem niniejszej umowy, jeśli zmiana nastąpi w czasie trwania umowy.

5. Zmiana stawek podatku VAT spowoduje zmianę kwot  podatku VAT i  ceny
brutto wynikającej z umowy, cena netto pozostanie niezmienna. 



§ 7 

1. Za  każde  zrealizowane  pranie  Wykonawca  wystawi  fakturę  VAT  wraz  z
potwierdzeniem wykonania usługi, która będzie podstawą do zapłacenia przez
Zamawiającego wynagrodzenia określonego § 6.

2. Zamawiający ureguluje należność przelewem na konto Wykonawcy wskazane
w fakturze w ciągu 21 dni  od daty otrzymania faktury wraz z dokumentem
określonym w ust. 1

3. Zamawiający  oświadcza,  że  jest  płatnikiem  podatku  VAT  o  numerze
identyfikacyjnym NIP 209-00-01-440.

4. Wykonawca  oświadcza,  że  jest  płatnikiem  podatku  VAT  o  numerze
identyfikacyjnym NIP....

§ 8

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
a) nieterminowego wykonania usługi, zgłoszonej według zasad określonych w § 4, w
wysokości 20% wartości brutto tej usługi za każdy dzień  opóźnienia, 
b)  odstąpienia  od  umowy  przez  Wykonawcę  wskutek  okoliczności,  za  które
odpowiada Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 6
ust. 2 umowy.
c)  opóźnienia  w usunięciu  wad  wykonania  usługi  stwierdzonych  podczas odbioru
asortymentu w wysokości 5% wartości tej usługi za każdy dzień opóźnienia liczony
od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego do usunięcia wad.
d)  rozwiązania  umowy ze  skutkiem natychmiastowym  lub  odstąpienia  od  umowy
przez  Zamawiającego  wskutek  okoliczności,  za  które  odpowiada  Wykonawca,  w
wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 2 umowy.

2. Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  karę  umowną  w  przypadku  zwłoki  w
odbiorze asortymentu z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości
5% wartości brutto tej usługi za każdy dzień zwłoki.

3. Niezależnie  od  kar  umownych  stronom  przysługuje  prawo  dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego,  przewyższającego
wysokość kar umownych.

§ 9

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za osoby wykonujące
usługi objęte niniejszą umową w razie wyrządzenia przez te osoby szkody na
rzecz gości hotelowych bądź Zamawiającego.

2. Szkoda, o której mowa w ust. 1, winna być stwierdzona protokołem spisanym
najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia jej wystąpienia.

3. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  naprawienia  szkody w terminie  30  dni  od
podpisania protokołu o którym mowa w ust. 2, a w razie zwłoki w zapłacie
odszkodowania  Zamawiający  ma  prawo  do  potrącenia  należności  z
wierzytelności Wykonawcy.



§ 10

1. Zakazuje się  istotnych zmian postanowień zawartej  umowy w stosunku do
treści  oferty,  na  podstawie  której  dokonano  wyboru  wykonawcy,  poza
zmianami  przewidzianymi  przez  Zamawiającego  w   Specyfikacji  Istotnych
Warunków Zamówienia  i  na  warunkach  tam określonych  oraz  w niniejszej
umowie.

2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna.
                                                   
                                                       § 11

Oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego
Zamawiający może odstąpić od umowy w razie:

a) trzykrotnego  nienależytego  wykonania  obowiązków  wynikających  z
niniejszej umowy w danym miesiącu kalendarzowym, zgłoszonych pisemnie
Wykonawcy,

b) istotnej zmiany okoliczności powodującej, iż wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy; odstąpienie od umowy może nastąpić w tym wypadku w terminie 30
dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

c) likwidacji lub zgłoszenia upadłości Wykonawcy,
d) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy.

Odstąpienie od umowy w przypadkach o których mowa w ust.  1 lit.  a i  b,  może
nastąpić w terminie 30 dni od ich zaistnienia, a w przypadkach o których mowa w pkt
1 lit. c i d  w terminie 21 dni od powzięcia wiadomości o ich wystąpieniu.
3.  Odstąpienie  od  umowy  powinno  nastąpić  w  formie  pisemnej  pod  rygorem
nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 12

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 13

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla
Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

§ 15
Integralną częścią umowy są załączniki:
Formularz cenowy– załącznik nr 1
Formularz ofertowy – załącznik nr 2

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:


