
Załącznik Nr 2 Wzór umowy 
UMOWA NR Z/.…/2022 

W dniu ........2022 r. we Wrocławiu, pomiędzy: 
Wrocławskim Centrum Treningowym SPARTAN spółką z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą we Wrocławiu (53-623), ul. Lubińska 53, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000297354 w 
Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy, posiadającą 
kapitał zakładowy w wysokości 52 699 500,00 zł, NIP 8942926635, Regon 020656009, rachunek 
bankowy nr 51 1020 5226 0000 6702 0416 0990, w imieniu której działają: 
Dariusz Kowalczyk – Prezes Zarządu 
Paweł Łosiński – Członek Zarządu 
zwaną dalej „Zamawiającym”, 
a 
.............................. z siedzibą w ............................, zarejestrowaną ..................., NIP: ................, 
REGON: .................., reprezentowaną przez: 
............................. 
zwaną/ym dalej „Wykonawcą”, 
 
na podstawie wyboru Zleceniobiorcy w postępowaniu przeprowadzonym z pominięciem stosowania 
przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, albowiem wartość 
zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 złotych (art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy), 
została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usługi prania wodnego 
i maglowania bielizny pościelowej, ręczników, podkładów higienicznych, kołder, poduszek, koców oraz 
firan i zasłon z hotelu ORBITA przy ul. Wejherowskiej 34 we Wrocławiu (zwanych dalej zbiorczo 
„bielizną”), zgodnie ze złożona ofertą z dnia ………………. 
2. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia 01.03.2022 r. do dnia 28.02.2023 r. 
 

§ 2 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prania zgodnie z informacjami zamieszczonymi 
na etykietkach, tak by bielizna nie uległa zniszczeniu. 
2. Wykonawca zobowiązuje się nie wykonywać niniejszej umowy jednocześnie łącznie z bielizną 
szpitalną. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania środków pralniczych posiadających atesty PZH. 
4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania umowy zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym, 
w szczególności zgodnie z przepisami BHP, p/poż, prawa ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach, 
a także zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i doświadczeniem. 
 

§ 3 
1. Wykonawca będzie protokolarnie odbierać bieliznę od Zamawiającego oraz dostarczać ją 
Zamawiającemu, po wykonaniu usługi, własnym transportem i na własny koszt oraz ryzyko. Protokół 
przekazania będzie zawierał ilość każdego asortymentu oraz daty. 
2. Zamawiający wyznaczy pracowników upoważnionych do dokonywania w jego imieniu odbioru 
ilościowego i jakościowego wykonanych przez Wykonawcę usług. 
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną w przypadku zastosowania niewłaściwej 
technologii prania i zniszczenia przedmiotu umowy. 
4. Termin wykonania usług wynosi do 24 godzin od odbioru bielizny hotelowej. 
5. Strony ustalają odbiór bielizny w godz. od 12:00 do 14:00 od poniedziałku do soboty, za wyjątkiem 
dni wolnych od pracy. 

 
§ 4 

1. W razie stwierdzenia wad w wykonanych usługach, których nie można było stwierdzić w momencie 
odbioru, Zamawiający zobowiązany jest zgłosić reklamacje Wykonawcy najpóźniej w ciągu 2 dni od 
daty odbioru bielizny. 
2. Brak odpowiedzi w ciągu 2 dni od zgłoszenia reklamacji oznacza uznanie reklamacji. 
3. Wykonawca uznając reklamację ma obowiązek, w ramach już otrzymanego bądź należnego 
wynagrodzenia, ponownie wykonać reklamowane usługi, a w przypadku zniszczenia, odkupić przedmiot 
umowy o identycznym standardzie. 



4.  Za wadę w wykonywanej usłudze nie uznaje się zabrudzeń, których usunięcie w procesie prania 
wodnego jest niemożliwe. 
5. Termin wykonania reklamacyjnych usług wynosi do 2 dni licząc od dnia uznania reklamacji. 
 

§ 5 
1. Strony ustalają następujące ceny jednostkowe netto: 
- prześcieradło, max wymiar 180x270 cm: …. zł 
- poszwa, max wymiar 160x200 cm: … zł 
- poszewka 50x70 cm: … zł 
- ręcznik duży 70x140cm: … zł 
- ręcznik mały 50x70 cm: … zł 
- dywanik łazienkowy 50x70 cm: …. zł 
Łączny koszt w/w elementów stanowiących1 komplet wynosi netto … zł. 
Dodatkowe jednostkowe ceny netto: 
- podkład higieniczny 80x200 cm: …. zł 
- koc na łóżko: … zł 
- poduszka z wkładem silikonowym: … zł 
- kołdra z wkładem silikonowym: … zł 
- komplet – 1 firana + 2 zasłony: … zł 
2. Strony zgodnie postanawiają, że ceny nie ulegną zmianie przez okres trwania umowy, pod warunkiem 
zapewnienia wyłączności realizacji przez Wykonawcę usług będących przedmiotem niniejszej umowy 
w tym okresie. 
3. Strony zgodnie ustalają, że wartość wynagrodzenia Wykonawcy w skali roku nie może być równa ani 
nie może przekroczyć kwoty 130 000,00 zł. 
 

§ 6 
1.  Rozliczenie za przedmiot umowy następować będzie na podstawie comiesięcznych zbiorczych faktur. 
2.  Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru potwierdzający wykonanie usług w danym 
miesiącu. Faktura będzie dostarczana pocztą elektroniczną na adres: gosiaw@spartan.wroc.pl 
3.  Należność oparta na wystawionej fakturze zostanie przelana na rachunek bankowy wskazany w tzw. 
„Białej liście podatników VAT” w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury. 
 

§ 7 
1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych: 
a) w wysokości 1 500,00 zł, w przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, 
za które odpowiada Wykonawca, 
b) za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru – w wysokości 1 000,00 zł za 
każdy dzień opóźnienia, 
c) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 200,00 zł za 
każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, zgodnie z § 4. 
2. Wykonawca wyraża zgodę na potracenie naliczonych kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. 
3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą 
dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 
4. Zamawiający oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z 
dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 
 

 
§ 8 

1. Umowa może zostać rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym przed upływem okresu wskazanego 
w § 1 ust. 2 wyłącznie z ważnych powodów, przez co Strony rozumieć będą wyłącznie: 
1) co najmniej dwukrotne, w okresie nie krótszym niż 2 miesiące, naruszenie niniejszej umowy w 
zakresie terminu jej realizacji, bądź obowiązków wynikających z udzielonej reklamacji, których 
Wykonawca nie usunie lub nie zaprzestanie, pomimo pisemnego wezwania - w przypadku 
wypowiedzenia przez Zamawiającego, 
2) wszczęcie wobec Wykonawcy postępowania likwidacyjnego bądź upadłościowego z likwidacją 
majątku – w przypadku wypowiedzenia przez Zamawiającego, 
3) opóźnienie w zapłacie należnego Wykonawcy wynagrodzenia o więcej niż 30 dni od dnia 
wymagalności, 
4) wszczęcie wobec Zamawiającego postępowania likwidacyjnego bądź upadłościowego – w przypadku 
wypowiedzenia przez Wykonawcę. 



2. Umowa ulega rozwiązaniu: 
1) z upływem okresu na jaki została zawarta lub 
2) w przypadku, gdy wartość wynagrodzenia Wykonawcy w skali roku wyniesie co najmniej 129 000,00 
zł – w dniu, w którym wynagrodzenie Wykonawcy osiągnie wskazaną kwotę, o czym Zamawiający 
poinformuje Wykonawcę. 
 

§ 9 
Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 
nieważności. 
 

§ 10 
Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd 
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 11 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 
 

§ 12 
Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 
Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 
 
 
       WYKONAWCA                                                                                 ZAMAWIAJĄCY 
 
 
 
 


