UMOWA Nr …./2017-WZÓR
Umowa zawarta dnia ….......2017 roku w Reszlu pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zakładem Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Reszlu , ul. Słowackiego 3,
11-440 Reszel, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Olsztynie pod nr KRS 00000001118,
REGON: 510654801, NIP: 742- 18-35-734
reprezentowanym przez:
Elżbietę Leszczyńska-Rojek – Dyrektora
zwanym dalej „Zamawiającym ”
a …...............................................................................................

reprezentowaną przez:
…..............................................................................................
zwaną dalej Wykonawcą,
§1
1. Umowa została zawarta w wyniku postępowania nr sprawy 341/05/2017, bez
stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo mówień publicznych (t.j. Dz. U. z
2013r. poz.907 ze zm.), w formie pisemnego zapytania ofertowego.
2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu
o udzielenie zamówienia mają zastosowanie postanowienia zapytania ofertowego
opartego na zasadach udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie
przekraczającej progu z art.4.8 PZP obowiązujących w Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Reszlu, a w sprawach nieuregulowanych
Kodeks cywilny.
§2
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie kompleksowych usług pralniczych w pralni
Wykonawcy. Orientacyjna roczna wielkość świadczonych usług to około 14 000 kg.
Faktyczną ilość prania określać będą każdorazowo osoby wyznaczone do wydawania
oraz przyjmowania asortymentu ze strony Zamawiającego i Wykonawcy dokonujące
wstępnej segregacji oraz wyróżniające rodzaj przekazywanej bielizny. Asortyment
podlegał będzie ocenie stanu technicznego, przekazywanie będzie polegało na
określeniu rodzaju oraz ilości w sztukach a następnie dokładnym ważeniu oraz
odnotowaniu na dokumencie- kwit wydania/przyjęcia bielizny.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór z magazynu brudnej bielizny Zamawiającego,
transport, pranie, prasowanie, naprawy krawieckie, dostawę do magazynu czystej
bielizny Zamawiającego asortymentu jak niżej:pościeli szpitalnej, odzieży ochronnej
personelu białych i kolorowych, piżam chorych, kocy, kołder, poduszek, podkładów,
ręczników, mopów, osłon na materace szpitalne, np. typu Ecolastic, materacy i
udogodnień z gąbki, drobnych materiałów szpitalnych (pasy wielokońcowe,
podwieszki, myjki itp.).
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu rzeczowego umowy, przy
czym niepełna realizacja zamówienia nie skutkuje roszczeniami finansowymi ze
strony Wykonawcy.
3) Wyprana bielizna musi być: czysta, nie może posiadać zacieków, plam, nie może
pylić, sucha, wyprasowana, osobno prana i pakowana pościel personelu pościel
szpitala, nie może być zanieczyszczona bakteriologicznie, wyprasowana odzież
służbowa personelu rozwieszona na wieszakach i zabezpieczona folią.

4) Wykonawca zobowiązany jest do:
− stosowania środków piorących i dezynfekujących posiadających wymagane
atesty i certyfikaty oraz technologię dezynfekcji niskotemperaturowej w
procesie prania- temperaturą nie większą niż 70º, a dla tkanin termolabilnych
(delikatnych) nie większa niż 40°, co pozwala na właściwą jakość prania nie
powodując przyspieszonego zużycia bielizny,
− stosowania środków w procesie prania i dezynfekcji zgodnych z ustawą z dnia
13 września 2002 r. o produktach biobójczych (tekst jedn. z dnia 1 lutego 2007
r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o produktach biobójczych,
Dz.U. 2007 Nr 39 poz. 252 z późn. zm.), oraz Rozporządzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 17.01.2003r. w sprawie kategorii i grup produktów
biobójczych wg ich przeznaczenia (Dz.U. 2003 Nr 16 poz. 150) lub wpisanych
do Rejestru Wyrobów Medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o
wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.).
5) Wykonawca udziela gwarancji, że w przypadku zniszczenia bądź zaginięcia bielizny
- straty będą rekompensowane w postaci nowej bielizny, w tej samej ilości i fasonie, a
w przypadku bielizny pościelowej o tych samych wymiarach w terminie 7 dni licząc
od daty zgłoszenia reklamacji. W przypadku nie zachowania powyższego terminu
Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu nowej bielizny w ilości bielizny
zniszczonej lub zaginionej oraz obciążenia za dokonany zakup Wykonawcę.
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli uszkodzenie bądź zniszczenie pranej
bielizny było następstwem naturalnego zużycia, wad materiałowych czy wadliwego
wykonania, gdy przed przyjęciem do prania zawiadomił Zamawiającego o takiej
możliwości.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za jakość
wykonywanych usług pralniczych oraz zgodność procesu pralniczego z wymogami
sanitarnymi.
4. Stosowana technologia będzie właściwa do prania bielizny szpitalnej w celu uzyskania
odpowiedniego efektu czystości, dezynfekcji, estetyki i trwałości bielizny (w
zależności od rodzaju zanieczyszczeń). Dobór odpowiedniej technologii prania z
dezynfekcją, zapewniającej używanie środków piorąco-dezynfekujących o szerokim
spektrum działania na bakterie – B wirusy – V, prątki gruźlicy – Tbc, grzyby – F.
5. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania pozytywnej opinii stacji sanitarno –
epidemiologicznej, pomieszczenia i urządzenia, w których odbywać się będzie pranie
bielizny szpitalnej muszą odpowiadać wymogom sanitarno – epidemiologicznym,
oraz bieżącego przekazywania Zamawiającemu kopii protokołów kontroli SANEPIDu w pralni – przynajmniej raz w roku w czasie trwania umowy zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań,
jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i
urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. (Dz.U. 2011 nr 31 poz. 158).
6. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego w worki PCV o poj. około 120 l. do
transportu bielizny brudnej z Zakładu do magazynu. Worki powinny umożliwiać ich
zamknięcie bez możliwości samoistnego lub przypadkowego otwarcia oraz posiadać
możliwość zamocowania na stelażach do zbierania bielizny. Ilość worków
odpowiadać będzie ilości zapotrzebowania.
§ 3.
Warunki świadczonych usług
1. Wykonawca będzie wykonywać usługę zgodnie z wymogami obowiązującymi w służbie
zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń dotyczących szpitali.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada pojazdy przystosowane do transportu asortymentu
wymienionego w opisie przedmiotu zamówienia, które posiadają opinię właściwej Stacji
Sanitarno - Epidemiologicznej o dostosowaniu ich do przewozu ww. asortymentu na
potrzeby zakładów służby zdrowia.
3. Usługa będzie świadczona w pralni, której pomieszczenia i urządzenia posiadają

pozytywną opinię właściwego Inspektora Sanitarnego potwierdzającą, że jego zakład zgodnie z
postanowieniami ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008r. Nr 234, poz. 1570 z późn. zm.) utrzymywany jest w należytym
stanie higieniczno - sanitarnym w sposób zapobiegający zakażeniom i chorobom zakaźnym

4. Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za wykonywane usługi pralnicze w
zakresie jakości i zgodności z wymogami sanitarnymi wobec organów kontroli (Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna, PIP, BHP, epidemiologia szpitalna, itp.).
5. W wypadku stwierdzenia przy odbiorze lub podczas użytkowania wypranej bielizny, wad
w wykonaniu usługi – Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia stwierdzonej wady i
dostarczenia prawidłowo wypranej bielizny Zamawiającemu w terminie trzech dni od
daty zgłoszenia reklamacji, bez dodatkowego wynagrodzenia.
6. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegani nw. terminów:
1) Odbiór bielizny brudnej i dostawa bielizny czystej odbywać się będzie dwa razy w
tygodniu /np. poniedziałek i piątek/.
7. Dostawa asortymentu będzie realizowana każdorazowo na koszt i ryzyko Wykonawcy,
który ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe warunki przewozu
ubezpieczenia podczas transportu, rozładunek do magazynu Zamawiającego. Wykonawca
odpowiada za asortyment do chwili jego odbioru przez Zamawiającego.
8. Odbiór asortymentu przez przedstawiciela Zamawiającego stwierdzającego, że
dostarczony asortyment oraz ilość są zgodne ze zleceniem, będzie potwierdzany jego
podpisem na dokumencie przekazania, tj. dowodzie wydania magazynowego „Wz” lub
innego wystawionego przez Wykonawcę.
9. Dokonanie przez Zamawiającego odbioru towaru zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy nie zwalnia Wykonawcy od roszczeń Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości
wykonywanej usługi.
10. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ciągłość usług w przypadku wystąpienia
awarii urządzeń pralniczych.
§4
Wartość umowy i warunki płatności
1. Wartość umowy na dzień jej podpisania w oparciu o treść SIWZ oraz złożoną ofertę
wynosi …........... złote brutto, słownie brutto: …...................... zł. W kwocie tej
uwzględniony jest podatek VAT, wg stawki na dzień zawarcia Umowy 23%.
2. Strony ustalają na podstawie cen jednostkowych i ilości asortymentów, że wartość netto
na dzień jej podpisania w oparciu o treść SIWZ oraz złożoną ofertę wynosi:
…...........złotych, słownie netto: …....................... złotych.
3. Cena jednostkowa netto 1kg wynosi ….....zł. Słownie netto/............../, jest określona na
poziomie maksymalnym i nie będzie wzrastała w okresie obowiązywania umowy. Do
powyższej ceny zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie
wystawienia faktury.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania środków finansowych
stanowiących różnicę kwoty określonej w ust. 4 i ust. 1, z tytułu którego Wykonawcy nie
przysługują żadne roszczenia.
5. Cena jednostkowa, określona w załączniku nr 1 do umowy będzie stanowiła podstawę do
ustalenia należności za wykonane usługi, zrealizowane na podstawie zleceń i obejmuje
wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym m.in.: koszt opakowania, transport
i ubezpieczenie na czas transportu, dostarczenie do miejsca odbioru wskazanego przez
Zamawiającego, załadunek i rozładunek „z/i” do magazynu Zamawiającego, z
wniesieniem do magazynu bielizny oraz wszelki zysk Wykonawcy, itp. oraz jest
traktowana jako cena ostateczna.
6. Na dzień podpisania umowy wartość umowy określona jest w wysokości ofertowej, a
faktyczne ustalenie należności Wykonawcy zależeć będzie od wielkości poszczególnych
zleceń, i wynikać będzie z sumy faktur wszystkich zleceń zrealizowanych w okresie
obowiązywania umowy, nie może jednak przekroczyć wartości określonej w ust. 4.

7. W przypadku zastosowania obniżki cen jednostkowych, strony ustalają jednoznacznie, że
powyższy fakt należy uwidocznić na wystawionym rachunku.
8. Należność określoną fakturą Zamawiający zapłaci przelewem na konto podane na
fakturze w terminie ….... dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Jako
dzień zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
9. W przypadku zastosowania obniżki cen jednostkowych, strony ustalają jednoznacznie, że
powyższy fakt należy uwidocznić na wystawionym rachunku.
10. Bez zgody Zamawiającego wyrażonej pisemnie i pod warunkiem uzyskania uprzednio
zgody podmiotu tworzącego w trybie art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o
działalności leczniczej, nie można przenieść na osoby trzecie wierzytelności
wynikających z niniejszej umowy, w tym również odszkodowawczych i odsetkowych
11. Podstawą do wystawienia rachunku będzie dokument odbioru i przekazania podpisany
przez upoważnionych przedstawicieli obu stron, stwierdzający wykonanie prac
obejmujących przedmiot umowy.
12. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu
Zamawiającego, pod warunkiem zgodności cen i terminów płatności.
13. Faktura musi określać obowiązującą nazwę Zamawiającego.
14. Z tytułu zawartej umowy w przedmiotowym zakresie Zamawiający nie przewiduje
żadnych dodatkowych opłat z wyłączeniem opłat wynikających z obowiązujących
przepisów prawa.
15. Wszelkie kontakty pomiędzy stronami dotyczące zamówienia będą dokonywane poprzez
następujące osoby:
ze strony Zamawiającego – Jolanta Czepułkowska – tel. 89-755-12-96
ze strony Wykonawcy –
……………………. – tel. ………………
§5
Zmiany umowy
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Wszelkie istotne postanowienia zmiany umowy wymagają zgodnej woli stron oraz
zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
Jakakolwiek zmiana postanowień umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, jest możliwa wyłącznie w zakresie nie
naruszającym interesu Zamawiającego.
Zamawiający przewiduje następujące możliwości dokonania zmian postanowień zawartej
umowy:
3.1. Zmiana wynagrodzenia – jeżeli:
3.1.1. Na podstawie odrębnych przepisów nastąpią zmiany stawek podatku, które
wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez
Wykonawcę obowiązku, po wykonaniu którego Wykonawca jest uprawniony do
uzyskania wynagrodzenia - w takim przypadku stosuje się stawkę podatku VAT
aktualną na dzień wystawienia faktury VAT.
3.1.2. Jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub zmiany te są
korzystne dla Zamawiającego.
3.1.3. Zmiany w obowiązujących przepisach mających wpływ na przedmiot i warunki
umowy.
Warunki i zasady realizacji umowy nie mogą ulec zmianie, a wynagrodzenie
Wykonawcy nie może zostać zwiększone.
Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje
osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu Umowy.
Przedmiot zamówienia Wykonawca zrealizuje bez udziału Podwykonawców.
§6
Kary umowne

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Zamawiający może naliczyć
Wykonawcy karę umowną:
a) w wysokości 2% wartości brutto zlecenia miesięcznego, za zwłokę w wykonaniu
usługi, za każdy dzień zwłoki – do 3 dni roboczych - płatną w drodze potrącenia z
wynagrodzenia Wykonawcy,
b) w wysokości 5% wartości brutto zlecenia miesięcznego za każdy następny dzień
zwłoki – płatną w drodze potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy,
c) w przypadku uszkodzenia powierzonego asortymentu (trwałe zabrudzenie, rozdarcie,
itp.) Zamawiający nie zapłaci za nienależycie wykonaną usługę i obciąży Wykonawcę
karą w kwocie odpowiadającej wartości zniszczonego mienia, płatną z wartości brutto
wynagrodzenia Wykonawcy.
2. W przypadku trzykrotnego nienależytego wykonania umowy (zwłoki w wykonaniu usługi
lub uszkodzenia mienia) Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 10%
wartości brutto całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy Zamawiający
naliczy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy, określonego
w § 4 ust. 1. Kara ta nie łączy się z karami wyżej wymienionymi.
4. W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie,
Wykonawca ma prawo żądać odsetek ustawowych w wysokości określonej w
obowiązujących przepisach prawnych za każdy dzień zwłoki.
5. Przez wartość brutto zlecenia miesięcznego, o którym mowa w § 6 pkt 1 a i b strony
rozumieją wynagrodzenie Wykonawcy z poprzedniego miesiąca lub jeżeli jest to pierwszy
miesiąc wykonywania usługi ten miesiąc.
§7
Termin realizacji
Umowa zawarta jest na czas określony 12 miesięcy-od 01 sierpnia 2017r do 31 lipca 2018r.
§8
Pozostałe postanowienia umowy
1. Zamawiający może od umowy odstąpić w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy, w przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę
któregokolwiek z warunków umowy.
2. Zamawiający może również od umowy odstąpić w razie wystąpienia istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
3. Strony zastrzegają sobie prawo rozwiązania umowy z jednomiesięcznym
wypowiedzeniem wynikającym z obopólnego porozumienia w formie pisemnej.
4. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy muszą być dokonywane, pod rygorem
nieważności, w formie pisemnej.
5. W sprawach dotyczących przedmiotu niniejszej umowy, a nie uregulowanych jej
postanowieniami, mają zastosowanie przedstawione wymogi zapisane w zapytaniu, oferta
Wykonawcy oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
6. Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby zamawiającego, po uprzednim wyczerpaniu
postępowania mediacyjnego.
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
WYKONAWCA:
ZAMAWIAJĄCY:

