
UMOWA-projekt
z dnia ………….. roku pomiędzy:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………              
zwanymi w treści umowy ,,Wykonawcą’’
a

Centralną Szkołą Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie ul. Sabinowska 62/64 
reprezentowaną przez mł.bryg. Piotra Placka- Komendanta Szkoły, zwaną w treści 
umowy ,,Zleceniodawcą’’ 
została zawarta umowa o następującej treści:

§1
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi pralniczej a Zleceniodawca zobowiązuje
się zapłacić umówione wynagrodzenie zgodnie z poniższym cennikiem:

L.p. Nazwa artykułu Jm Ilość
Cena

jedn. netto
Wartość

netto(4)*(5)

Podatek Vat Wartość
brutto(6)+(8)% Zł (6)*(7)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1.

Pościel(poszwa, 
poszewka, 
prześcieradło)-
pranie na mokro

kg 13.000

2.
Ręcznik-pranie na 
mokro kg 600

3.
Obrus-pranie na 
mokro kg 650

4.
Fartuch-pranie na 
mokro kg 800

5.
Flaga-pranie na 
mokro kg 150

6.
Koc-pranie na 
mokro kg 800

7.

Mundur 
(marynarka, 
spodnie)-pranie 
chemiczne

kpl 215

8.
Śpiwór-pranie na 
mokro kg 400

9.

Sukno 
konferencyjne-
pranie na mokro 
lub chemicznie w 
zależności od 
rodzaju tkaniny

kg 200

10.
Kołdra –pranie na 
mokro

kg 200

Razem (pkt 1-10)

2. Podane w ust. 1 ilości, są ilościami i wartościami maksymalnymi.

§2
1.  Odbiór  i  dowóz prania transportem wykonawcy wg potrzeb CSPSP po wcześniejszym
telefonicznym zgłoszeniu.
2. Oddanie przedmiotów do prania jak i ich zwrot po wykonaniu usługi nastąpi w obecności
upoważnionych przedstawicieli obu stron za pokwitowaniem. Wykonawca zobowiązuje się
do realizacji zamówienia, w czasie nie dłuższym niż 24 godziny. 
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3. W przypadku niewłaściwego wykonania usługi Wykonawca ponownie wykona pranie na
koszt własny.
4.  Wykonawca  zobowiązuje  się  w  razie  nie  zwrócenia  Zleceniodawcy  lub  zniszczenia
przedmiotu przyjętego przez Wykonawcę do prania, wypłacić Zleceniodawcy równowartość
nowego zniszczonego lub nie zwróconego przedmiotu. 
5. Ceny jednostkowe są podane w §1 ust.1.
6. Wykonawca zobowiązuje się, do utrzymania stałych cen przez okres związania umową

§3
Całkowite  wynagrodzenie  wynosi  dla  maksymalnej  wielkości  zmówienia……… złotych
netto (słownie ………….. złotych ). Kwota ta zostanie powiększona o obowiązujący podatek
od towarów i usług w kwocie  ………..złotych (słownie: ……………….. złotych ). Podana
kwota stanowi maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy.

§4
1.  Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od dnia 08.03.2017r do dnia 07.03.2018r.
2.  Stronom  przysługuje  prawo  wypowiedzenia  umowy  z  dwutygodniowym  okresem  
      wypowiedzenia.

§5
1. Zleceniodawca zobowiązany jest  do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy po wykonaniu
usługi, w terminie 30 dni od doręczenia faktury.
2.Rozliczenia  z  Zamawiającym  będą  odbywały  się  w  okresach  miesięcznych  wg  ilości
faktycznie wykonanych usług.
3.  W  przypadku  opóźnienia  w  zapłacie  należności,  Wykonawca  zobowiązany  jest
do zapłaty odsetek ustawowych. 
4. W przypadku nieterminowego wykonania usługi, Wykonawca obowiązany jest            do
zapłaty  kary  umownej  w  wysokości  0,15  % wartości  wynagrodzenia  brutto  określonego
w §3 za każdy dzień opóźnienia.

§6
Wszelkie zmiany i uzupełnienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§8
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po 2 dla każdej ze stron. 

ZLECENIODAWCA WYKONAWCA
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