
ZP-2380-396-77/2018 Załącznik nr 3 do SIWZ

U M O W A - P R O J E K T

zawarta w dniu ..................... pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, 40-038 
Katowice
NIP 6340137913, REGON 270208292 reprezentowaną przez działającego z upoważnienia Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Katowicach
Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach – ……………………………………
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a:
* gdy Wykonawcą jest spółką prawa handlowego:
..........................................................................., z siedzibą w ............................................... przy
ulicy ............................................................, (kod pocztowy i nazwa miejscowości), wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr …………………, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy ......................................, ……… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
NIP: ............................, REGON: ........................................, reprezentowaną przez .................................................,
zwaną dalej „Wykonawcą”,

* gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:
Panem/Panią ........................., zamieszkałym/ą w ..............………. (kod pocztowy), przy ulicy ..........................,
prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą ......................................., adres wykonywania działalności
gospodarczej:
…………………………….., na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej
RP, PESEL: ........................, NIP: ..........................., REGON: ………………….., reprezentowanym/ą
przez ................................................., zwanym/ą dalej „Wykonawcą”,

* gdy Wykonawcą jest spółka cywilna:
Panem/Panią ........................., zamieszkałym/ą w ..............………. (kod pocztowy), przy ulicy ..........................,
prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą ......................................., na podstawie wpisu do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, PESEL: ........................, NIP: ..........................., REGON:
…………………..,
Panem/Panią ........................., zamieszkałym/ą w ..............………. (kod pocztowy), przy ulicy ..........................,
prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą ......................................., na podstawie wpisu do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, PESEL: ........................, NIP: ...........................,
REGON: …………………..,
(…)
prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą ………………, na 
podstawie
umowy z dnia ……………., NIP: ………………., REGON: ……………...., reprezentowanej przez
……………………, zwaną dalej „Wykonawcą”,
zwany dalej „Wykonawcą”
o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający udziela zamówienia publicznego na  "Świadczenie kompleksowej usługi pralniczej” stanowiący
przedmiot zamówienia: dla zadania nr ..... .. tj.: ................ na warunkach, które wskazano w załączniku nr 1 i 2 do
SIWZ stanowiące załączniki nr 1 i 2 do niniejszej umowy.
2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ tj. formularz cenowy wraz
ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia,  stanowiący załącznik nr 2 do umowy.
3. Oferta Wykonawcy jako najkorzystniejsza została wybrana po przeprowadzeniu procedury w trybie przetargu
nieograniczonego-oznaczenie postępowania ZP-2380-396-77/2018 (art. 39 ustawy Pzp z dnia 29 stycznia 2004 r.).
4.  Wykonawca  oświadcza,  że  cały  zakres  zadania  objęty  niniejszą  umową  wykona  w  całości  nakładem
własnym/przy udziale podwykonawcy tj .............................. w zakresie ..................., wskazanym w formularzu
ofertowym.



5.  Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  zapłatę  Podwykonawcy  za  zrealizowany  zakres  umowy
wynikający  z ust. 4. 

6. W sytuacji nieprzewidzianej w chwili zawierania umowy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego
o wyrażenie  zgody na powierzenie  podwykonawcy określonego zakresu  usługi.  W takim przypadku wniosek
o wyrażenie zgody musi zawierać uzasadnienie faktyczne i mają zastosowanie zapisy § 1 ust. 7 do 10.

7. Powierzenie wykonania części zamówienia objętej niniejszą umową podwykonawcy wymaga każdorazowo
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 10 dni od przedstawienia mu przez
Wykonawcę prośby w zakresie zmiany podwykonawcy lub chęci powierzenia części zamówienia podwykonawcy
nie zgłosił  na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Do prośby
należy bezwzględnie dołączyć wszystkie niezbędne dane oraz sposób realizacji przedmiotu umowy, które zostaną
powierzone podwykonawcy.
8. W przypadku powierzenia wykonania części usługi osobom trzecim Wykonawca ponosi odpowiedzialność za
ich  należyte  wykonanie.  Wykonawca  ponosi  w  szczególności  odpowiedzialność  za  wszelkie  zawinione
i niezawinione szkody, które wynikają z powierzonego zakresu. 
9.  Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty wraz z fakturą potwierdzające rozliczenie Wykonawcy
z Podwykonawcą za świadczenie usługi w zakresie wskazanym w § 1 ust 4 umowy.
10.  Niedopełnienie  obowiązku uzyskania  zgody Zamawiającego na wykonanie części  usług  zgodnie  z  ust.  8
będzie  skutkowało  prawem  Zamawiającego  do  wypowiedzenia  umowy  z  winy  Wykonawcy  i  prawem  do
naliczenia kary umownej zgodnie z § 6 ust. 1 lit. a umowy.
11. Płatnikiem faktur wystawionych przez Wykonawcę za usługi podane w ust. 1 jest Komenda Wojewódzka
Policji w Katowicach.

§ 2

1. Termin realizacji umowy dla wszystkich zadań: od dnia zawarcia umowy do 31.10.2021r. lub do wyczerpania 
środków przeznaczonych dla danego zadania, z zastrzeżeniem:

1.1 dla zadania nr  1-  KPP BĘDZIN -  realizacja  zamówienia nastąpi  po pisemnym zgłoszeniu przez
Zamawiającego o zakończeniu trwających w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych prac remontowych.

2. Świadczenie usług będzie się odbywało w oparciu o bieżące zlecenia telefoniczne, a przekazanie rzeczy do 
prania będzie następowało na podstawie zlecenia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do:

3.1  odbioru brudnych przedmiotów w terminie wskazanym przez Wykonawcę w załącznku nr 2 do 
SIWZ- formularz cenowy dla danego zadania na które składana jest oferta;

3.2  dostawy czystego asortymentu nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty przekazania prania 
wskazanej na "Zleceniu przekazania/odbioru"- załącznik nr 2 do umowy 

4. Wykonawca zobowiązany jest do:
- zabezpieczenia czystej bielizny poprzez pakowanie w worki foliowe,
- transportu bielizny i przedmiotów mundurowych samochodami posiadającymi wydzieloną część brudną oraz 
czystą; mytymi i dezynfekowanymi z odpowiednią częstotliwością,
- świadczenia usługi pralniczej zgodnie z obowiązującymi wymogami sanitarnymi i higienicznymi, jakie 
nakładane są na procesy prania.
- odbioru i dostarczenia przedmiotu umowy transportem własnym do miejsca, na które została złożona oferta.
6. Ceny nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy, z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w § 7 pkt 
3.

§ 3

1. Maksymalna wartość zamówienia dla zadania nr ….. wynosi: ..........złotych netto  + podatek VAT ....... wynosi 
................ złotych brutto  (słownie:....................................). Wartość została określona na podstawie wysokości 
zabezpieczonych środków finansowych na realizacje umowy dla tego zadania.
2. Realizacja umowy odbywa się zgodnie z cenami jednostkowymi na świadczone usługi pralnicze na podstawie 
załącznika nr 1 do umowy-formularz ofertowy oraz na podstawie bieżących potrzeb Zamawiającego 
3. Uzyskanie wartości, o której mowa w ust. 1 przed dniem 31.10.2021 r., skutkować będzie zakończeniem 



realizacji umowy dla danego zadania.
4. Dopuszcza się możliwość realizacji zamówienia o wartości niższej niż wymieniona w ust. 1.

§ 4

1. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą w sprawach realizacji umowy są: 
a....................................................... tel. .......................... e- mail .................................. 
b....................................................... tel. .......................... e-mail ................................... 
2. Osobami upoważnionymi przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym w sprawach realizacji umowy są: 
a....................................................... tel...................... e- mail .............................. 
b....................................................... tel. ..................... e-mail ...................................
3. Strony zobowiązują się do powiadomienia na piśmie w przypadku zmian osób wymienionych w § 4 ust. 2.
4. Zmiana osób wyznaczonych do kontaktów nie stanowi zmian w treści umowy.

§ 5

1. Strony przyjmują, że rozliczenia z tytułu świadczonych usług będą następowały na podstawie prawidłowo 
wystawionych przez Wykonawcę faktur/rachunków po wykonaniu usługi na płatnika: Komendę Wojewódzką 
Policji w Katowicach w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury do siedziby jednostki Policji, dla której została
zawarta niniejsza umowa. 
2. Dopuszcza się przesyłanie faktur drogą elektroniczną w formie załącznika pdf na skrzynkę e-mail: na 
adres : ........................ ( w zależności od jednostki na którą składana jest oferta) 
2. Zapłata za faktury będzie dokonywana przelewem z konta Zamawiającego na konto bankowe Wykonawcy 
wskazane w fakturze. 
3. Podstawą do wystawienia faktury będzie zestawienie zleceń na podstawie których przekazano rzeczy do prania 

§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne :
a/ w wysokości 10% wartości umownej brutto, gdy Zamawiający wypowie umowę z powodu okoliczności, za 
które odpowiada Wykonawca.
b/ w wysokości 10% wartości umownej brutto, gdy Wykonawca wypowie umowę z powodu okoliczności, za 
które odpowiada on sam.
2. Jeżeli opóźnienie realizacji usługi nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo
obciążyć Wykonawcę, karą umowną w wysokości 50,00 zł za każdy kolejny rozpoczęty dzień zwłoki: licząc od
terminów o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 3.1 lub § 2 ust. 3 pkt 3.2  jednakże nie więcej niż 5% wartości 
umownej brutto. Po przekroczeniu wysokości kar umownych odpowiadających 5% wartości umownej brutto 
Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zastosowaniem ust. 1 lit.a umowy.
3. W przypadku odmowy wykonania usługi przez Wykonawcę, Zamawiający zleci ją innemu podmiotowi a 
kosztami obciąży Wykonawcę.
4. Postanowienia ust. 1 i ust. 2 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar 
umownych.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia wartości naliczonych kar umownych z faktur 
wystawianych przez Wykonawcę, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy na piśmie o potrąceniu i jego 
wysokości.

§ 7

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.
2. Zamawiający przewiduje rozwiązanie umowy w przypadku likwidacji Izby zatrzymań/Izby dziecka w ramach
zadania dla którego umowa została zawarta, w takim przypadku nie mają zastosowania kary umowne. 
3.  W razie  zaistnienia  istotnej  zmiany okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  umowy nie  leży  w interesie



publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może
zagrozić  istotnemu interesowi  bezpieczeństwa państwa  lub  bezpieczeństwu  publicznemu,  Zamawiający  może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
4.  Umowa może  być  wypowiedziana  przez  Zamawiającego  w trybie  natychmiastowym,  z  naliczeniem  kary
umownej o której mowa w § 6 ust. 4, w przypadkach: 
a) nie wywiązania się lub niewłaściwego wywiązywania się ze zobowiązań niniejszej umowy, 
b) trwałej utraty sprzętu niezbędnego do wykonywania działalności będącej przedmiotem umowy 
5. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy, zgodnie z
art. 144 ust. 1 ustawy P.z.p., w stosunku do treści oferty: 
1)  stawki podatku od towarów i usług; 
2)  wysokości  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  ustalonego  na  podstawie  art.  2  ust.  3-5  ustawy  z  dnia
10 października 2002r. ( z późn. zmianami) o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniom zdrowotnym lub wysokości stawki składki
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. 
pod  warunkiem  wykazania  przez  Wykonawcę,  że  zmiany  wskazane  w  pkt.  2)  i  3)  mają  wpływ  na  koszty
wykonania  zamówienia  wraz  z pełnym  uzasadnieniem  i  wskazaniem  procentowego  wzrostu  tych  cen.
Jednocześnie Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo żądania dalszych wyjaśnień wraz z przedstawieniem
dalszych dokumentów celem stwierdzenia dopuszczalności zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
6. Zastrzega się niedopuszczalność przeniesienia wierzytelności bez zgody Zamawiającego. 
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
8. Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu umowy, strony poddają właściwości sądów powszechnych 
właściwych dla siedziby płatnika tj. KWP w Katowicach. 

§ 8

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA :



Załącznik nr 3 do Umowy 

KOMENDA.......................................                                                        ........................., dnia ....................
ul.                                                                                                                                        
     

                                       ......................................................
                                                                                                             (adres wykonawcy usługi) 

"ZLECENIE PRZEKAZANIA / ODBIORU"  NR ...............

(Obowiązuje w chwili przekazania asortymentu do prania oraz 
odbioru asortymentu po praniu)

na wykonanie usługi pralniczej n/w asortymentu :

L.p. Nazwa asortymentu j.m.

Data przekazania
...........................

Data odbioru
.................................

ilość przekazana
do prania

Uwagi ilość
dostarczona 
po praniu

Uwagi

1. szt.

2. szt.

3. szt.

4. szt.

5. szt.

6. szt.

7. szt.

8. szt.

Termin wykonania usługi :  .....................................
Fakturę wystawić dla płatnika: 

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, 40-038 Katowice   NIP 634-013-79-13 
Zlecenie sporządzono w dwóch egzemplarzach – jeden dla Wykonawcy, jeden dla Zamawiającego.

                                                                 .......................................
                                                                         (data przekazania)

________________________ 
(podpis zlecającego)

________________________ 
(podpis wykonawcy)

                                                     .............................................
                                                                         (data odbioru )

________________________ 
(podpis wykonawcy)

________________________ 



(podpis zlecającego)
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