
UMOWA nr /Techniczny/2022 

 

Zawarta w Krakowie dnia………. r. pomiędzy: 
1. „Operą Krakowską” w Krakowie, z siedzibą przy ul. Lubicz 48, 31-512 Kraków, działającą 
na podstawie wpisu nr RIK 2/99, do księgi rejestrowej instytucji kultury prowadzonej przez 
Samorząd Województwa Małopolskiego, , REGON: 000278801,  
NIP: 675 000 61 74, którą reprezentuje: ………………………………… 
a  
2. ………………………………………………………………………………………………… 
………………….., którą reprezentuje:………………………….., zwany dalej Wykonawcą, 
 
 
Umowa nie jest objęta przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019r. 
w związku z  art. 2 ust.1 pkt.1 ustawy Pzp 
 

§1 
 

1. Opera zleca Wykonawcy wykonanie usługi pralniczej - czyszczenia kostiumów, ich 
elementów oraz odzieży służbowej pracowników Opery zgodnie z bieżącym 
zapotrzebowaniem zleconym przez Z–cę Kierownika Produkcji oraz przez Kierownika 
Technicznego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się  do czyszczenia przedmiotów wymienionych w  
      §1 ust.1 umowy w ilościach każdorazowo obustronnie uzgodnionych. 
3. Termin wykonania usługi dla przedmiotów wymienionych w  
      §1 ust.1 umowy w ilości do 20 sztuk będzie wynosił od 2 do 4 dni roboczych, 
 natomiast w ilości powyżej 20 sztuk termin ten będzie ustalany indywidualnie. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru z siedziby Opery oraz dostarczenia z 

powrotem do siedziby Opery przedmiotów wymienionych w § 1 ust.1 umowy na 
własny koszt.  

5. Opera zobowiązuje się poinformować telefonicznie wskazanego przedstawiciela 
Wykonawcy o możliwości odbioru przedmiotów wymienionych w  

      § 1 ust.1 umowy przynajmniej na 2 dni wcześniej. 
 

§2 
1. Wykonawca oświadcza, że jest objęty ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie 
mniejszą niż wartość wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi zgodnie z zasadami sztuki 
pralniczej i nabytą wiedzą oraz z należytą starannością i zachowaniem higieny. 

 
§3 

 
1. Wykonawca nie może bez zgody Opery powierzyć wykonania przedmiotu umowy 

innej firmie. 
2. W przypadku naruszenia ust. 1 Opera może odstąpić od umowy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



§4 
 

1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony,………….. do ………………... 
2. Osobą upoważnioną do odbioru przedmiotów wymienionych w § 1 ust.1 umowy z 

ramienia Opery jest……………………………………………………... 
 

§5 
 

1. Wartość przedmiotu umowy za cały okres jej trwania nie może przekroczyć łącznej 
kwoty netto …………. zł (słownie: …………………………. złotych) plus 23%VAT co 
daje kwotę brutto …………….. zł (słownie: ……………………………………… złotych). 

2. Szczegółowy opis cenowy zawiera Załącznik nr 1 do umowy. W przypadku pozycji 
zawierających przedziały cenowe, ceny będą każdorazowo dopasowywane 
indywidualnie w zależności od stopnia skomplikowania tej pozycji.  

3. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi każdorazowo po wykonaniu 
usługi, odebraniu i sprawdzeniu przedmiotów wymienionych w § 1 ust.1 umowy przez 
upoważnionego pracownika Opery i wystawieniu przez Wykonawcę faktury VAT w 
terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Faktura zostanie wystawiona i dostarczona 
każdorazowo po wykonaniu usługi. 

4. Wynagrodzenie zostanie wypłacone przelewem na rachunek bankowy 
………………………………………………………………………………………… 

 
§6 
 

Osoba odpowiedzialną za bieżące kontakty z Wykonawcą po stronie Opery 
jest…………………….., natomiast Wykonawca jako osobę odpowiedzialną za bieżące 
kontakty z Operą wskazuje…………………………………..  
 
 

§7 
 

1. W razie wystąpienia opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca 
zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 20% wartości usługi pralniczej 
przedmiotów wymienionych w § 1 ust.1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, z tym 
zastrzeżeniem, że łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć kwoty 
1500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych) 

2. Opera w razie wystąpienia opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy może 
wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin, nie rezygnując z kary umownej. Po 
bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Wykonawca traci prawo do 
wynagrodzenia. 

3. W razie stwierdzenia uszkodzenia bądź zniszczenia przedmiotów wymienionych w  
 § 1 ust.1 umowy zostanie sporządzony protokół zniszczenia przez upoważnionego 
 przedstawiciela Opery, który o tym fakcie niezwłocznie poinformuje przedstawiciela 
 Wykonawcy.  
4. Wykonawca zobowiązuje się do uiszczenia na rzecz Opery kary umownej: 
 a) jeżeli spowoduje odwołanie spektaklu - w kwocie równej średniej wpływów za 
 ostatni rok z danego tytułu lecz nie mniejszej niż: 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 
 złotych) 
 b) jeżeli spowoduje powstanie dodatkowych kosztów – w kwocie równej tym kosztom, 
 płatnej po pisemnym wezwaniu do zapłaty 
5. Wykonawca ma prawo odmowy przyjęcia poszczególnych przedmiotów 

wymienionych w  § 1 ust.1 umowy do czyszczenia w przypadku gdy uzna, że może 
on ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie wykonywania usługi czyszczenia. 

 
 



6.  Jeżeli przedmiot wymieniony w § 1 ust.1 umowy zostanie przyjęty przez Wykonawcę 
 do czyszczenia to w razie uszkodzenia bądź zniszczenia tych przedmiotów 
 Wykonawca wypłaci Operze karę w wysokości poniesionych strat maksymalnie do 
 kwoty wartości odtworzeniowej  przedmiotów wymienionych w § 1 ust.1 umowy.  

 
 

§8 
 
 

1. Wykonawca oświadcza, że jest świadom, że jego dane osobowe są przetwarzane na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. B Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119) i przepisów Ustawy z dnia 10 maja 2018 o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.) oraz przyjmuje do 

wiadomości, że administratorem przekazanych przez niego danych jest Opera – 

Opera Krakowska w Krakowie. 

2. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że posiada uprawnienia wynikające z ww. 

aktów, w tym prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania we 

właściwej komórce Opery oraz przyjmuje do wiadomości, że szczegóły dotyczące 

przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie Opery - Opery Krakowskiej 

w Krakowie: www.opera.krakow.pl/polityka-prywatnosci. 

3. W przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany jest na terenie Opery, Wykonawca 
przyjmuje do wiadomości, że budynek jest objęty monitoringiem, którym administruje 
Opera Krakowska. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

5. Każda ze stron może umowę wypowiedzieć z zachowaniem jednomiesięcznego  
okresu wypowiedzenia.  

6. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

7. Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji umowy strony zgodnie przekazują do 
rozstrzygnięcia właściwemu rzeczowo sądowi w Krakowie. 

8. Umowa jest sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron. 

 
 
 
 
 
 

Opera       Wykonawca  
………………………     ………………………………. 

  
 

 
 
 
 
 
 

 



 
    
    Załącznik nr 1 
 
 

  opis 
cena w zł netto za 
sztukę 

1 marynarka, żakiet (proste)  

2 frak, żakiet złożony  

3 spodnie  

4 spodnie krótkie 3/4  

5 szorty  

6 płaszcz, kurtka  

7 koszula, bluzka (proste)  

8 koszula, bluzka (złożone)  

9 kamizelka  

10 spódnica prosta  

11 spódnica wieczorowa  

12 krawat, muszka, fular, apaszka  

13 sukienka  

14 suknia wieczorowa  

15 peleryna  

16 toga, sutanna  

17 pasek  

18 czapka, kapelusz  

19 gorset  

 
 
 
 
 
 
 


