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PROJEKT 

UMOWA Nr ………. 

Zawarta w dniu ……………………. w Koszalinie,  

pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie z siedzibą przy ul. Szpitalnej 2, 75-720 

Koszalin, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń Innych Organizacji Społecznych  

i Zawodowych, Fundacji i Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotne 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006439, akta rejestrowe 

przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru 

Sądowego, 

NIP: 669-21-91-946, REGON: 330904973,  

reprezentowanym przez Dyrektor Elżbietę Czeszewską 

zwanym dalej Zamawiającym,   

a  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

NIP ……………………………………………. REGON: ……………………………………………. 

reprezentowaną/ym przez ……………………………………………………………………………. 

zwaną/ym  w treści umowy Wykonawcą. 

 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego nr M-2373-04/2018 w trybie 

przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. 2017.1579 t.j.), zwanej dalej „ustawą”, strony zawierają 

umowę następującej treści. 

PRZEDMIOT UMOWY 

§1 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie kompleksowych usług pralniczych według 

zadania nr … zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej umowy. 

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) wykonywania usług pralniczych obejmujących dezynfekcję, pranie, prasowanie lub 

maglowanie bielizny szpitalnej w ilości i za cenę jak w formularzu ofertowym 

będącym załącznikiem nr 1 do umowy i stanowiącym jej integralną część;  

b) prasowania fartuchów i ubrań personelu medycznego na prasowalnicach 

dociskowych i żelazkiem; 

c) odbioru brudnej oraz dostarczania czystej bielizny. Czystą bieliznę należy dostarczyć 

do miejsca wskazanego przez Zamawiającego i przekazać upoważnionemu 

pracownikowi Zamawiającego. Odbiór brudnej bielizny odbywać się będzie z 

Magazynu Bielizny Brudnej; 

d) odbioru bielizny brudnej oraz dostarczania czystej dwa razy w tygodniu (w 

poniedziałki i czwartki) w godzinach………………………… 

e) dostarczania czystej bielizny (w ilości zgodnej z pobraniem do prania) w kolejnym 

transporcie; 
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f) dowozu czystej bielizny umieszczonej w opakowaniach foliowych, wtórnie 

zabezpieczonych czystym workiem;  

g) selekcji bielizny przed praniem pod względem rodzaju włókna: bawełna, włókna 

syntetyczne, wełna itp.; 

h) segregacji bielizny wypranej zgodnie z jej opisem, tj. na właściwą komórkę 

organizacyjną; 

i) dokonywania drobnych napraw krawieckich, naprawy muszą być wykonane w ciągu 

dwóch cykli zdawczo-odbiorczych.      

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do umowy.  

 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

§ 2 

1. Szacunkowa wartość umowy wynosi ……..………..……zł brutto (słownie: ………….…..).  

2. Ceny określone w formularzu ofertowym nie mogą wzrosnąć w czasie trwania umowy, z 

zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Cena może ulec zmianie jedynie w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług, 

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu 

za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

4. Ceny podane w załącznikach 1 i 2 są cenami brutto i obejmują wszelkie koszty związane 

z realizacją usługi przez Wykonawcę.  

5. Strony ustalają, że za wykonanie usługi Wykonawca będzie otrzymywał miesięczne 

wynagrodzenie liczone na podstawie dowodów zdania do pralni. 

6. Zapłata dokonywana będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie 30 

dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. 

7. Faktura za wykonaną usługę musi być opisana numerem realizowanej umowy. 

8. Zapłata za wykonane usługi nastąpi w formie przelewu bankowego na rachunek 

Wykonawcy nr ……………………………………………………………. 

 

TERMIN REALIZACJI 

§ 3 

Umowa zostaje zawarta na czas określony – od ……...2018 r. do …….…. 2022 r. 

 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

§ 4 

1. Bielizna będzie zdawana do pralni i odbierana tylko i wyłącznie na podstawie czytelnie 

podpisanych dowodów zdania do pralni. 

2. Zdawana bielizna będzie pakowana w worki dostarczane przez Wykonawcę, a każda 

sztuka będzie trwale oznakowana. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do należytego świadczenia usług stanowiących przedmiot 

umowy.   

4. Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację umowy ze strony Wykonawcy jest 

……... tel. ………. e-mail: ………. 
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5. Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację umowy ze strony Zamawiającego jest 

……... tel. ………. e-mail: …… 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 

§ 5 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu, 

jego pracownikom jak i osobom trzecim spowodowane wadliwym wykonaniem usług 

będących przedmiotem niniejszej umowy, a w szczególności za szkody wynikłe ze 

stosowania szkodliwych środków czyszczących.  

2. Środki czyszczące (piorące i dezynfekujące) muszą być atestowane, nieszkodliwe dla 

środowiska i użytkowników bielizny.  

3. W przypadku utraty, zniszczenia (bielizna odbarwiona, sfilcowana itp.) bądź też 

uszkodzenia powierzonej (bielizna podarta, popsute zamki oderwane guziki itp.) 

Wykonawca zobowiązany jest do naprawy szkody poprzez zapłatę Zamawiającemu 

równowartości utraconej bielizny po cenie obowiązującej w dniu wyrównania szkody lub 

zwrotu fabrycznie nowej sztuki bielizny w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia 

reklamacji.  

4. W przypadku niedopranej bielizny usługa zostanie wykonana powtórnie na koszt 

Wykonawcy.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji każdej reklamacji w ciągu …… dni od daty jej 

otrzymania, dotyczącej jej niedoprania, odbarwienia, zniszczenia, niedoprasowania, 

złego posegregowania bielizny, zagubienia itp. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadamiania Zamawiającego  

o zaistnieniu szkody w powierzonym mieniu, kradzieży, a także szkód wynikłych ze 

zdarzeń losowych. 

 

OBOWIĄZKI I PRAWA ZAMAWIAJĄCEGO 

§ 6 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania wartości umowy określonej  

w § 2 ust. 1 w pełnym zakresie. 

2. Zamawiającemu bez ujemnych dla niego skutków, przysługuje prawo do zwiększenia lub 

zmniejszenia ilości poszczególnych pozycji formularza ofertowego, będących 

przedmiotem niniejszej umowy, pod warunkiem nieprzekroczenia wartości umowy 

określonej w § 2.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania kontroli sposobu świadczonych 

usług stanowiących przedmiot umowy na każdym etapie ich realizacji.  

4. Zamawiający w trakcie realizacji umowy zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy 

przedstawienia jeden raz na kwartał badań mikrobiologicznych czystości wypranej 

bielizny.   

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany godzin odbioru i dostarczania bielizny 

określonych w § 1 ust. 2 lit. d) w przypadku zmiany organizacji czasu pracy 

Zamawiającego, informując o tym Wykonawcę z tygodniowym wyprzedzeniem.  

6. Stwierdzone przez Zamawiającego nieprawidłowości w wykonaniu przedmiotu umowy 

zgłaszane będą Wykonawcy na bieżąco w formie pisemnej, faxu lub drogą 

elektroniczną.     
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UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 

§ 7 

1. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania polisy ubezpieczeniowej od 

odpowiedzialności cywilnej na wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł.  

2. Jeżeli okres ubezpieczenia jest krótszy niż okres trwania umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest do przedłużenia ubezpieczenia i przedłożenia Zamawiającemu kopii 

polisy.   

3. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach  

w treści zawartej umowy ubezpieczenia w terminie 3 dni roboczych od dnia ich wejścia  

w życie.  

KARY UMOWNE 

§ 8 

1. W przypadku nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 3% średniomiesięcznego wynagrodzenia brutto liczonego na 

podstawie faktur z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym stwierdzono 

nienależyte wykonanie umowy.  

2. Nienależyte wykonanie umowy obejmuje: 

a) niestosowanie się do godzin dostarczania i odbioru bielizny szpitalnej; 

b) udokumentowane przypadki zniszczenia, zaginięcia, złej segregacji, braku 

prasowania; 

c) nieprzestrzeganie terminu wykonania reklamacji. 

3. Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne ze swoich zobowiązań wobec 

Wykonawcy, na co przez podpisanie umowy Wykonawca wyraża zgodę.  

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 8 

1. Zamawiający, zgodnie z przepisami art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
może w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, a czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy, odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  
o powyższych okolicznościach.  

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku: 
a) nieprzystąpienia Wykonawcy do świadczenia usług lub przerwania ich wykonywania 

na okres dłuższy niż 7 dni roboczych i bezskutecznym upływie terminu dodatkowego 
wyznaczonego przez Zamawiającego na piśmie; 

b) stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości w wykonywaniu usług  
i bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wyznaczonego przez 
Zamawiającego; 

c) zmniejszenia wielkości sumy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzonej przez Wykonawcę działalności gospodarczej, o której mowa w § 7  
ust. 1.  

 

§ 9 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy 

pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 
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§ 10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 

§ 11 

Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy, strony poddadzą rozstrzygnięciu 

właściwemu rzeczowo sądowi w Koszalinie. 

 

§ 12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze stron. 

 

 

Załączniki do umowy: 

1. Formularz ofertowy 

2. Szczegółowa oferta asortymentowo-cenowa 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 

 


