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PROJEKT 

UMOWA Nr 2375-122/2022 

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 oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej 

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 Elżbietę Czeszewską – kierownika samodzielnego publicznego 

zakładu opieki zdrowotnej uprawnionego do reprezentacji Zamawiającego zgodnie                          

z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu KRS, 

zwanym dalej Zamawiającym,   

a  

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

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

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

Zwanych dalej Stronami 
 
W wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr M-2375-122/2022, strony zawierają umowę 

następującej treści: 

 

§1 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie kompleksowych usług pralniczych dla SP ZOZ 

MSWiA w Koszalinie  w lokalizacji : 

a) Koszalin ul. Szpitalna 2 – zadanie  nr 1  

b) Słupsk ul. Lelewela 58 – zadanie nr 2 

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 w Koszalinie/Słupsku; 

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

i czwartki) w godzinach od 08:00 – 10:00 Koszalin i od 09:00 – 11:00 Słupsk. 
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e) selekcji bielizny przed praniem pod względem rodzaju włókna: bawełna, włókna 

syntetyczne, wełna itp.; 

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

organizacyjną;  

g) dowozu czystej bielizny umieszczonej w opakowaniach foliowych, wtórnie 

zabezpieczonych czystym workiem.  

 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do umowy.  

 

§ 2 

1. Łączna szacunkowa wartość umowy  ze wszystkich zadań wynosi: 

netto: ………………. zł (słownie: …………………….) 

brutto: ……………………. zł (słownie: ………………….) 

 

a) Zadanie nr 1 lokalizacja Koszalin 

             Cena netto za 1 kg wypranej bielizny …………… (słownie………………………….) 
             Stawka VAT ……………………….% 
             Cena brutto za 1 kg wypranej bielizny ……………(słownie …………………………) 

Szacunkowa wartość netto: ………………………  (słownie: ………………………….) 
Szacunkowa wartość brutto: ……………………… (słownie: ……………………………) 
 

b) Zadanie nr 2 lokalizacja Słupsk 

             Cena netto za 1 kg wypranej bielizny …………… (słownie………………………….) 
             Stawka  VAT ………………………..% 
             Cena brutto za 1 kg wypranej bielizny ……………(słownie …………………………) 

Szacunkowa wartość netto: ………………………  (słownie: ………………………….) 
Szacunkowa wartość brutto: ……………………… (słownie: ……………………………) 
 

2. Ceny wskazane w ust.1 obejmują wszystkie koszty, a w szczególności przystosowanie 

środków transportu wg obowiązujących przepisów, przygotowania pracowników  

do realizacji przedmiotu zamówienia. 

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

z zastrzeżeniem ust. 4 i § 11. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie jedynie w przypadku zmiany:  

a) stawki podatku od towarów i usług, 

b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

c) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,  

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez 

Wykonawcę. 

5.  Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany cen 

przedstawić Zamawiającemu pisemne uzasadnienie nowych cen. 

6. Wynagrodzenie Wykonawcy za dany miesiąc będzie iloczynem zrealizowanych usług 

pralniczych mierzonych w kilogramach bielizny (ustalona między stronami waga 
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poszczególnego asortymentu)i ceny jednostkowej podanej w szczegółowym formularzu 

cenowym. 

7. Faktura winna zawierać w opisie numer realizowanej umowy oraz wskazywać podział 

usługi na zadania. 

8. Zapłata wynagrodzenia dokonywana będzie na podstawie wystawionej przez Wykonawcę 

faktury za usługi wykonane w danym miesiącu rozliczeniowym (załączone protokoły),  

w terminie 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, po sprawdzeniu przez 

Zamawiającego zgodności faktury z warunkami wykonania umowy.  

9. Za dzień zapłaty strony uznają dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

10. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy, 

Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienia. 

 

§ 3 

1. Umowę zawiera się na okres 12 miesięcy, tj. od dnia …………..2022 r. do dnia 

………...2023 r. 

2. Każdej ze stron przysługuje prawo do jej wypowiedzenia z zachowaniem 

3-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.  

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej umowy bez zachowania 

okresu wypowiedzenia w przypadku nie posiadania lub nie kontynuowania przez 

Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przez okres trwania umowy. 

4. W przypadku niewykonania lub nieprawidłowego, w ocenie Zamawiającego, wykonania 

przedmiotu umowy przez Wykonawcę Zamawiający, o ile uzna to za konieczne, w celu 

zapewnienia ciągłości świadczonych usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy 

powierzy wykonanie tych usług osobom trzecim. Koszt zleconych usług obciąża  

w całości Wykonawcę. 

 

§ 4 

1. Bielizna będzie przekazywana do Wykonawcy i odbierana tylko i wyłącznie na podstawie 

czytelnie podpisanych dowodów zdania. 

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

sztuka będzie trwale oznakowana. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji niniejszej umowy z należytą starannością, 

dokładnością i terminowością.  

4. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał 

ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do realizacji umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia do realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres trwania umowy aktualnych 

zezwoleń właściwego organu do prowadzenia działalności w zakresie odpowiadającym 

przedmiotowi zamówienia. W przypadku gdy wpisy do rejestrów, zezwolenia lub umowy 

konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia utracą moc, obowiązujące w trakcie 

niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania nowych wpisów lub 

zezwoleń.  

7. Wykonawca oświadcza, że w zakresie świadczonej usługi będącej przedmiotem umowy 

ponosić będzie odpowiedzialność przed organami uprawnionymi do kontroli  
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za prawidłowość świadczonej usługi oraz jednocześnie zobowiązuje się do wykonywania 

wydanych przez nich zaleceń w tym zakresie na własny koszt.   

8. W przypadku, gdy sposób udzielania świadczeń przez Wykonawcę spowoduje nałożenia 

na Zamawiającego kar umownych, mandatów, itp. Zamawiającemu przysługuje 

roszczenie regresowe wobec Wykonawcy. 

9. Wykonawca w czasie trwania umowy będzie zobowiązany w przypadku zmiany 

obowiązujących przepisów prawnych do przeprowadzenia na własny koszt wszelkich 

niezbędnych czynności i prac koniecznych od dostosowania świadczonej usługi do 

nowych norm i uregulowań prawnych.  

10. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania we właściwym czasie  

o zdarzeniach mających istotne znaczenie dla realizacji niniejszej umowy.  

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

…………………….... tel. ……………….……. e-mail: ………. 

12. Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację umowy ze strony Zamawiającego jest 

…………………………….. tel. ……………… e-mail: ……… 

 

§ 5 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie 

przedmiotu umowy. 

2. 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.  

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

środowiska i użytkowników bielizny.  

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

uszkodzenia powierzonej bielizny (np. 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.  

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

Wykonawcy.  

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

otrzymania, dotyczącej jakości wykonanych usług. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadamiania Zamawiającego  

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

ze zdarzeń losowych. 

8. Jeżeli Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki wynikające  

z niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo powierzyć wykonanie całości lub części 

zamówienia osobie trzeciej, na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 

 

§ 6 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania wartości umowy określonej  

w § 2 ust. 1 w pełnym zakresie. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo niezrealizowania całej wartości umowy lub 

zmniejszenia ilości przedmiotu zamówienia. Zmniejszenie przedmiotu zamówienia nie 
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będzie powodować dla Zamawiającego żadnych konsekwencji finansowo-prawnych. 

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za zrealizowaną część umowy. 

3. Zmniejszenie wartości poszczególnych pozycji może wynosić maksymalnie do 30% 

wartości umowy określonej w § 2 ust 1 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania kontroli sposobu świadczonych 

usług stanowiących przedmiot umowy na każdym etapie ich realizacji.  

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

przedstawienia badań mikrobiologicznych czystości wypranej bielizny.   

6. 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.  

7. Stwierdzone przez Zamawiającego nieprawidłowości w wykonaniu przedmiotu umowy 

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

 

§ 7 

1. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania polisy ubezpieczeniowej  

od odpowiedzialności cywilnej o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 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 przedłożenia kserokopii polisy ubezpieczeniowej od 

odpowiedzialności cywilnej przez cały okres trwania umowy bez wezwania ze strony 

Zamawiającego pod rygorem rozwiązania  zgodnie z zapisem § 8 ust 3 niniejszej umowy. 

4. 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.  

§ 8 

1. W przypadku nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 5% średniomiesięcznego wynagrodzenia brutto liczonego  

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

stwierdzono nienależyte wykonanie umowy za każdy przypadek stwierdzonej 

nieprawidłowości w danej lokalizacji (zadania) 

2. Nienależyte wykonanie umowy obejmuje: 

a) niestosowanie się do godzin dostarczania i odbioru asortymentu; 

b) udokumentowane przypadki nieodpowiedniej jakości świadczonych usług (np. 

zniszczenia, zaginięcia, złej segregacji, braku prasowania). 

3.  W przypadku nieprzestrzegania terminu wykonania reklamacji w stwierdzonych 

nieprawidłowościach Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% 

ostatniej faktury, za każdy dzień. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy - w wysokości 10% kwoty całkowitego wynagrodzenia brutto określonego  

w § 2 ust. 1. 

5. W przypadku uszkodzenia, zagubienia mienia Zamawiającego – na podstawie reklamacji – 

w wysokości rekompensującej poniesione straty.  

6. O wystąpieniu okoliczności naliczenia kar umownych przez Zamawiającego Wykonawca 

zostanie powiadomiony na piśmie wraz z uzasadnieniem. 
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7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłoszenia Wykonawcy żądania odszkodowania 

przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

8.  Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 

20%  kwoty całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1. 

9. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z wynagrodzenia należnego  

za wykonanie przedmiotu umowy.  

10. Naliczenie przez Zamawiającego bądź zapłata przez Wykonawcę kary umownej, nie 

zwalnia go z zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.   

 

§ 9 

1. Oprócz sytuacji wymienionych w Kodeksie Cywilnym, Zamawiającemu  przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 

- wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy; odstąpienie od umowy, w tym wypadku może nastąpić  

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,  

- złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, ogłoszenia jego upadłości, 

otwarcia postępowania układowego, likwidacji lub wykreślenia Wykonawcy  

z ewidencji działalności gospodarczej,  

- nierozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji umowy, przerwanie oraz zaprzestanie 

kontynuowania pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,  

- wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, a w szczególności zajęcia 

wierzytelności z tytułu wykonania umowy,  

- wykonywania przez Wykonawcę usług z naruszeniem warunków określonych  

w umowie.  

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Za datę odstąpienia uznaje się 

datę doręczenia przez odstępującego oświadczenia o odstąpieniu.  

3. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

Zamawiający obowiązany jest do odbioru usługi wykonanych do dnia odstąpienia  

od umowy, zapłaty wynagrodzenia za wykonane usługi. 

 

§ 10 

1. Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie żadnych praw i obowiązków wynikających 

z niniejszej umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem 

nieważności, w tym miedzy innymi: 

a) nie dokona cesji wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją umowy; 

b) nie zawrze umowy poręczenia dotyczącej wierzytelności wynikających lub związanych 

z realizacją niniejszej umowy. 

2. W przypadku zmiany swojej siedziby, Wykonawca niezwłocznie zawiadomi na piśmie 

Zamawiającego o adresie nowej siedziby. W przypadku niezawiadomienia o zmianie 

siedziby, doręczenia wykonywane będą na adres podany w umowie.  

 

§ 11 

1. Strony przewidują wprowadzenie zmian w umowie w następujących sytuacjach: 

1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 
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mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy – w zakresie dostosowania 

postanowień umowy do zmiany przepisów prawa; 

2) gdy nastąpiła zmiana organizacyjna po stronie Zamawiającego w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu umowy; 

3) wystąpienia siły wyższej (siła wyższa – zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie 

niezależnych od Strony, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub 

całości zobowiązań wynikających z umowy, których Strony nie mogły przewidzieć  

i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez 

działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych 

stosunków zobowiązaniowych) – w zakresie dostosowania umowy do tych zmian. 

 

§12 

Spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane w drodze 

negocjacji, a w przypadku braku porozumienia przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

§ 13 

W sprawach nie uregulowanych umową, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.  

 

§ 14 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiąco egzemplarzach, po jednym dla każdej  

ze stron. 

§ 15 

Integralną cześć niniejszej umowy stanowią załączniki: 

 

 

 

Załączniki do umowy: 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy;  

Załącznik nr 2 – Szczegółowy  opis przedmiotu zamówienia. 

 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 

 


