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Umowa nr …................................

zawarta w dniu ….........................

pomiędzy:
Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o. z siedzibą w Spytkowie,
Spytkowo 69, 11-500 Giżycko,
wpisanym do KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy pod 
numerem: 0000346147, o kapitale zakładowym: 18.541.500,00PLN
NIP 8451958301; REGON 280470190
którego reprezentuje:

    1. Paweł Lachowicz – Prezes Zarządu
(zwany w dalszej części umowy „Zleceniodawcą”)
a
….................................................................................
….................................................................................
NIP …..........................;  REGON …..........................
reprezentowanym przez:

1.......................................................................
(zwanym w dalszej części umowy ,,Zleceniobiorcą”) 

§ 1
Przedmiotem umowy jest usługa prania oraz usługa krawiecka  ubrań  roboczych pracowników 
Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o. 

§ 2
Umowa obejmuje: 
a) pranie i prasowanie ubrań roboczych pracowników Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 
Komunalnych Spytkowo Sp.z. o.o., 
b) usługę krawiecką tj. naprawa uszkodzeń, naszywanie łat, haftów (imię i nazwisko),
c) odbiór i dostawę odzieży,
d) uzupełniania brakujących wieszaków (wieszaki druciane).

§ 3
1. Zleceniobiorca zobowiązany jest do wykonania umowy z należytą starannością.
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania usługi prania i prasowania ubrań roboczych oraz 
ich naprawy w czasie nie dłuższym niż 5 dni od dnia odbioru ubrań i w razie potrzeby.
3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do bieżącego uzupełniania wieszaków.
4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do realizowania usługi co tydzień – odbiór odzieży brudnej 
odbywać się będzie w poniedziałek a dostarczanie odzieży czystej odbywać się będzie w piątek.
5. Zleceniodawca może zmienić częstotliwość wykonywania usługi  i zobowiązuje się 
poinformować Wykonawcę z tygodniowym wyprzedzeniem.
6. W przypadkach sporadycznych Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania zlecenia w ciągu 
48 godzin od chwili dostarczenia odzieży roboczej.
7. Zleceniobiorca zobowiązuje się użyć do wykonania przedmiotu umowy sprzętu i materiałów 
własnych. Zleceniobiorca oświadcza, że środki piorące oraz dezynfekujące posiadają wymagane 
prawem atesty. 
8. Zleceniobiorca ponosi koszt dostawy i odbioru ubrań do/z siedziby Zleceniodawcy tj. Spytkowo 
69, 11-500 Giżycko.
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 § 4
1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia 01.11.2017 do dnia 31.10.2019r.
2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron w formie pisemnej, z zachowaniem 
miesięcznego okresu wypowiedzenia.

 § 5
1. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo sprawdzania oraz przestrzegania przez Zleceniobiorcę 
solidności usług.
2. W przypadku nierzetelnego wykonywania usług Zleceniodawca ma prawo zerwać umowę bez 
wypowiedzenia.

 § 6
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia oraz środki o 
których mowa w  § 3 jest zgodne z przedstawioną ofertą z dnia …......................... za 1 kg prania 
cena netto …...................... zł, plus podatek VAT ….......... %  tj. cena za 1 kg prania brutto 
…...................... zł. 
2. Wynagrodzenie w ust. 1 zawiera wszystkie koszty oraz zysk Wykonawcy.
3. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek Zleceniobiorcy na podstawie prawidłowo wystawionej
faktury w terminie 14 dni od dnia jej przekazania Zleceniodawcy.
4. Poprzez dzień zapłaty rozumie się dzień obciążenia rachunku Zleceniodawcy.

 § 7
1. Jakiekolwiek zmiany w umowie mogą być tylko za pisemną zgodą stron. Strony nie mogą 
powoływać się na ustalenia pozaumowne.
2. Każdej ze stron przysługuje prawo wcześniejszego rozwiązania umowy z zachowaniem 
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia w formie pisemnej.
3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 
odpowiednie postanowienia Kodeksu Cywilnego. Ewentualne spory mogące wyniknąć przy 
realizacji umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego w Giżycku.

§ 8
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.   

…………………………………………                          ……………………………………...
    (data, podpis Zleceniodawcy)                                                   (data, podpis Zleceniobiorcy)
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