
Nr sprawy: MZŻ/T/262/3/13 
 Załącznik nr 5  do siwz 

Wzór umowy ( nie wypełniać ) 
 

W dniu ...................... pomiędzy Miejskim Zespołem Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a zwanym 
dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 
.................................................................................................................................................... 
a .................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................... 
działającym na podstawie ........................................................................................................... 
reprezentowanym przez: 
..................................................................................................................................................... 
zwanym dalej Wykonawcą, w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy zgodnie  
z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U nr 113 z 2010 r. poz. 759 ze zm.)  
w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta Umowa następującej treści 
 

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługi pralnicze, obejmujące pranie, suszenie, 

maglowanie, prasowanie i dezynfekowanie w szacunkowej ilości do 12 000 kg.  
2. Usługa prania świadczona będzie wraz z transportem asortymentu ze żłobka i do żłobka dla 30 obiektów 

zlokalizowanych na terenie Łodzi. 
3. Usługa wykonywana będzie zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik Nr 1 do umowy. Zamawiający 

dopuszcza zmianę w harmonogramie po uzgodnieniach Wykonawcy z kierownikiem żłobka.  
 

§ 2 
Czas trwania umowy obejmuje okres od 01.07.2013 do 30.06.2014 (12 miesięcy). 

 
§ 3 

Przedstawicielem Zamawiającego w odniesieniu do realizacji przedmiotu zamówienia jest: 
....................................................................................................................................................... 
zaś Wykonawcę reprezentuje: ........................................................................................................ 

 
§ 4 

1. Za wykonanie przedmiotu  umowy strony ustalają wynagrodzenie: 
- Cena jednostkowa za 1 kg prania 
netto ........... 
23 % podatek VAT ........... 
brutto  ........... 
- Wartość umowy (cena jednostkowa za 1 kg prania x  12 000) wynosi: 
cena netto  ........... 
23 % podatek VAT  ............ 
cena całkowita brutto   ............ 
(słownie zł: ................................................................................................................................) 

2. W cenie zawarty będzie koszt wszelkich materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotowej usługi,  
w szczególności koszt transportu, środków piorących, dezynfekcyjnych, itp. 

3. Oferowana cena jednostkowa nie ulegnie zwiększeniu w okresie obowiązywania umowy. 
4. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie określone na podstawie faktycznej realizacji przedmiotu 

zamówienia.  
§ 5 

1. Po zakończeniu miesiąca Wykonawca sporządzi zestawienie zbiorcze ilości (w kg) wypranego asortymentu i 
uzyska potwierdzenie kierowników żłobków lub osób upoważnionych .  

2. Wartość faktury będzie iloczynem ilości kg prania i ofertowej ceny jednostkowej netto + VAT. 
 

§ 6 
1. Podstawą dokonania płatności będzie prawidłowo wystawiona faktura VAT i dokument potwierdzający 

odbiór asortymentu po praniu, podpisany przez przedstawicieli żłobka.  
2. Płatność nastąpi w terminie 30 dni, licząc od daty dostarczenia do zamawiającego faktury i dokumentu 

potwierdzającego odbiór usług przez Zamawiającego. 
 

§ 7 
1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić najwyższą jakość oraz terminowość świadczonych usług. 
2. W razie niewłaściwego wykonania usługi tj. niedoprania, podarcia, niewyprasowania, niewymaglowania, 

odbarwienia, Zamawiający przekaże Wykonawcy zakwestionowane partie prania do bezzwłocznego 
powtórnego wykonania usługi bez dodatkowej zapłaty. 



3. Wykonawca ponosi ryzyko utraty lub uszkodzenia rzeczy, będących przedmiotem usług. W przypadku 
zagubienia przez Wykonawcę sztuki asortymentu oddanego do prania Wykonawca zobowiązuje się zwrócić 
Zamawiającemu taką samą, nową czystą rzecz. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową wobec Zamawiającego za szkody wynikłe  
z nieprawidłowej realizacji umowy.  

5. Wykonawca zapewnia ciągłość usług Zamawiającemu. W przypadku czasowej, przemijającej niemożności 
świadczenia usług Wykonawca gwarantuje zastępcze ich wykonanie, zlecając usługę osobie trzeciej. 

6. Czas wykonania usługi wynosi 3 dni od odbioru prania brudnego przez Wykonawcę do dostarczenia do 
żłobka czystego prania. 

7. Wykonawca będzie dokonywał przyjmowania partii brudnego prania oraz wydawania czystego na podstawie 
dokumentu, określającego ilość i wagę przyjętej partii prania. Ważenia prania należy dokonywać na 
zalegalizowanej wadze. 

8. W ramach świadczonych usług Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia transportu brudnego 
asortymentu przeznaczonego do prania oraz do dostarczenia czystego asortymentu po praniu. 

9. Za załadunek asortymentu na środek transportu i rozładunek tego asortymentu odpowiada Wykonawca. 
10. Asortyment po praniu powinien być posortowany i dostarczony w sposób gwarantujący niezabrudzenie  

w czasie transportu i rozładunku. 
11. Wykonawca będzie stosował na własny koszt środki piorące i dezynfekcyjne zgodnie z zaleceniami P.Z.H., 

gwarantujące właściwą jakość prania, niepowodujące przyspieszonego zużycia bielizny oraz posiadające 
odpowiednie atesty. 

 
§ 8 

W czasie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać obowiązującego  
u Zamawiającego porządku oraz przestrzegać przepisów BHP i p.poż. 

 
§ 9 

1. W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność, jest on zobowiązany zapłacić Zamawiającemu tytułem odszkodowania 20% wartości 
umowy brutto określonej w § 4 pkt 1. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia  wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku 
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3. Zamawiający ma prawo jednostronnego rozwiązania niniejszej umowy, ze skutkiem natychmiastowym,  
z winy Wykonawcy, w przypadku nienależytego wykonania umowy udokumentowanego dwukrotnym 
pisemnym upomnieniem sporządzonym przez Zamawiającego. 

 
§ 10 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany  
w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej 
zmiany. 

2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 podlega unieważnieniu. 
3. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 11 
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy rzeczowo dla siedziby 
Zamawiającego. 

§ 12 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 
 i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
§ 13 

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

§ 14 
Załącznikami do umowy są: 
1. ............................................ 
2. ........................................... 
 
                     Zamawiający:                  Wykonawca: 
 

.........................................                                                        ..................................... 

 


