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UMOWA NR _______

 
_______________________________________________________________

na świadczenie kompleksowych usług pralniczych

dla

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Proszowicach

__________________________________________________________
zawarta w Proszowicach

dnia __________ 2014 roku

pomiędzy

Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej 
w Proszowicach 

- oraz -

___________________________________



 
Niniejsza  umowa  zawarta  została  dnia  _________  2014  roku  na  zasadach 
określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907  z późniejszymi zmianami) z wykonawcą, którego 
oferta  wybrana  została  w  ramach  postępowania  o udzielenie  zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod numerem 
_______________  na  komplekswoe  świadczenie  usług  pralniczych  bielizny 
pościelowej i innego asortymentu szpitalnego wraz z transportem będącego w 
posiadaniu SP ZOZ w ilości szacunkowej 240 000kg w okresie obowiązywania 
umowy.

pomiędzy:             

                                  
Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Proszowicach, z 
siedzibą w Proszowicach ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice wpisanym do 
rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla 
Krakowa  –  Śródmieścia  w  Krakowie,  XI  Wydział  Gospodarczy  Krajowego 
Rejestru Sądowego  KRS numer: 0000003923, posiadającym NIP: 682-14-36-
049 oraz REGON: 000300593, zwany w dalszej części „Zamawiającym”, który 
reprezentuje:

Dyrektor SP ZOZ w Proszowicach – Janina Dobaj

a 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________,  zwanym  dalej 
„Wykonawcą”

Strony zgodnie postanawiają co następuje:

I. Definicje.

1. W niniejszej Umowie poniższym określeniom pisanym z dużej litery będą 
przypisane następujące znaczenia określone poniżej:

a) Bielizna oznacza bieliznę szpitalną pościelową i fasonową, noworodkową, 
w tym  pieluchy,  odzież  roboczą  oraz  inne  materiały  i rzeczy,  których 
szczegółowy opis  rodzajowy zawarty  został  w załączniku numer  1 do 
niniejszej umowy,

b) Oddziały  oznaczają  oddziały  szpitalne  funkcjonujące  w  ramach 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach 
określone w załączniku numer 2 do niniejszej umowy,

c) Pralnia oznacza  pomieszczenie  posiadające  odpowiednią  barierę 



higieniczną zapewniającą całkowitą eliminację kontaktu Bielizny czystej z 
Bielizną  brudną  czyli  odpowiednią  (i)  strefę  brudną  gdzie  odbywa  się 
przyjmowanie brudnej Bielizny, spłukiwanie pieluch, załadunek Bielizny do 
pralnic,  dezynfekcja  termiczno  –  chemiczna  pościeli,  odzieży,  mycie 
i dezynfekcja wózków brudnych; oraz (ii) strefę czystą gdzie odbywa się 
wyładunek  Bielizny  z  pralnic,  suszenie,  maglowanie/prasowanie  oraz 
sterylizacja Bielizny noworodków i dzieci młodszych, mycie i dezynfekcja 
wózków czystych, składanie, sortowanie materiałów wypranych, naprawa 
Bielizny, spełniające warunki i zalecenia sanitarno epidemiologiczne oraz 
wytyczne w tym zakresie określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w 
sprawie  szczegółowych  wymagań,  jakim  powinny  odpowiadać 
pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą 
z dnia 26 czerwca 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 739),

d) Okres  Rozliczeniowy  oznacza  jeden  miesiąc  kalendarzowy,  w  którym 
wykonywana jest niniejsza umowa,

e) Wynagrodzenie oznacza określone zgodnie z postanowieniem ustępu 7 
niniejszej  umowy,  wynagrodzenie  należne  Wykonawcy  w  Okresie 
Rozliczeniowym,  z  uwzględnieniem  bezzwrotnego  wyposażenia 
Zamawiającego w Bieliznę,

f) Zabezpieczenie  oznacza  zabezpieczenie  należytego  wykonania 
niniejszej umowy ustanowione w zgodnie z treścią art. 147 ust 1 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

g) Organizacja Świadczenia Usługi Pralniczej oznacza opracowany przez 
Zamawiającego praktyczny sposób działania w zakresie organizacji usługi 
pralniczej wchodzącej w zakres Przedmiotu Umowy, który realizowany był 
także  w  przypadku  świadczenia  usług  w  poprzednich  latach 
funkcjonowania  Zamawiającego  stanowiący  załącznik  numer  3 do 
niniejszej umowy.   

II. Przedmiot Umowy.

1. Na  podstawie  niniejszej  umowy  Zamawiający  zleca  a  Wykonawca 
przyjmuje  do wykonania  w  ramach  prowadzonego  przedsiębiorstwa 
kompleksową  usługę  polegającą  na  praniu  i  dezynfekcji  odbieranej 
z Oddziałów Bielizny, w ilości około 240  000 kg w okresie obowiazywania 
umowy („Przedmiot Umowy”). 

2. Dodatkowo  w  ramach  Przedmiotu  Umowy  Wykonawca  wyposaży 
Zamawiającego  w  Bieliznę  w ilości  i  asortymencie  określonym  w 
załączniku numer 3 do niniejszej umowy.

3. Ilość  Bielizny  określona  w  ustępie  2.1  jest  podana  szacunkowo 
z uwzględnieniem najlepszej  wiedzy i  doświadczenia  Zamawiającego w 
oparciu o analizę jego zapotrzebowania w zakresie usług wchodzących w 
zakres Przedmiotu Umowy. Niemniej jednak Zamawiający zastrzega, że 
ilość ta może ulec zmianie w trakcie realizacji niniejszej umowy o około 20 
%, co nie będzie wiązało się z koniecznością zmiany niniejszej umowy, ani 
nie będzie stanowiło podstawy do jakichkolwiek dodatkowych roszczeń ze 
strony Wykonawcy.

4. Przedmiot  Umowy  obejmuje:  odbiór  brudnej  Bielizny  z  wydzielonego 
pomieszczenia  magazynowego  i  jej  transport  do  pralni,  pranie, 
sortowanie,  suszenie,  prasowanie,  krochmalenie,  maglowanie Bielizny i 



ubrań szpitalnych, dezynfekcję chemiczno – termiczną (w zależności od 
rodzaju  pranej  Bielizny),  oddzielne  pranie  Bielizny  noworodkowej 
i niemowlęcej, oddzielne pranie zgodnie z zaleceniami producenta ubrań i 
fartuchów chirurgicznych barierowych, przeprowadzanie drobnych napraw 
szwalniczo  –  krawieckich  (przyszywanie  guzików,  troczków,  zszywanie, 
wymiana  zamków błyskawicznych  w  odzieży  roboczej  po  uszkodzeniu 
podczas  prasowania  w terminie  3  dni  roboczych),  dostarczanie  czystej 
Bielizny szpitalnej do poszczególnych Oddziałów oraz do pomieszczenia 
magazynowego  Zamawiającego,  prowadzenie  ewidencji  przekazywanej 
do pralni Bielizny szpitalnej, wyposażenie Oddziałów w nową Bieliznę w 
ilości  i  asortymencie  określonym  w załączniku  numer  4 do  niniejszej 
umowy.

5. Wyposażenie  w  Bieliznę  Oddziałów  Zamawiającego  Wykonawca 
zobowiązany jest dokonać w ciągu miesiąca od wejścia Umowy w życie. 
Wyposażenie  Zamawiającego  w  Bieliznę  nastąpi  w  ramach 
Wynagrodzenia, którego określenie przez Wykonawcę dokonane zostało z 
odpowiednim  uwzględnieniem  tej  części  Przedmiotu  Umowy.  Po 
zakończeniu realizacji lub rozwiązaniu niniejszej Umowy Bielizna, w którą 
Wykonawca wyposażył Zamawiającego bez dodatkowego wynagrodzenia 
stanie się własnością Zamawiającego.

III. Oświadczenia Stron.

1. Wykonawca  oświadcza,  że  posiada  wystarczającą  wiedzę,  środki 
techniczne oraz doświadczenie do prawidłowego wykonania Przedmiotu 
Umowy  oraz  że  dysponuje  opracowanymi  procedurami  odbioru, 
transportu, prania i dezynfekcji Bielizny.

2. Wykonawca oświadcza,  iż  Pralnia  spełnia  wymogi,  warunki  i  zalecenia 
sanitarno  epidemiologiczne  oraz  wymagane  wszelkimi  przepisami 
obowiązującego prawa wytyczne.

3. Wykonawca  oświadcza  ponadto,  że  posiada  odpowiednie  samochody 
i inne niezbędne urządzenia i  środki  transportowe do przewozu czystej 
oraz brudnej Bielizny i ma opracowane  odpowiednie procedury związane 
z transportem  Bielizny  w obrębie  Oddziałów  jak  również  z  siedziby 
Zamawiającego do Pralni.

4. Wykonawca oświadcza iż dysponuje ważną i pozytywną opinią sanitarno 
–  epidemiologiczną  dopuszczającą  Pralnię  do  świadczenia  usług 
pralniczych dla zakładów opieki zdrowotnej.

5. Wykonawca  oświadcza,  że  Pralnia  jest  wyposażona  w  odpowiednie 
urządzenia i maszyny pralnicze a ponadto Wykonawca gwarantuje, że do 
prania  Bielizny  używa  dobrej  jakości,  posiadające  wszelkie  niezbędne 
certyfikaty i pozwolenia pralnicze i czyszczące środki chemiczne.

6. Wykonawca  oświadcza,  że  wszelkie  proszki  i  inne  środki  chemiczne 
wykorzystywane do prania Bielizny posiadają niezbędne atesty, certyfikaty 
lub pozwolenia oraz że są one dobrej jakości nie powodującej zniszczenia 
Bielizny.

7. Zamawiający  oświadcza,  że  posiada  pomieszczenia,  przeznaczone 
odpowiednio  do  przyjmowania  i  ważenia  brudnej  Bielizny  oraz  do 
przyjmowania i wydawania czystej Bielizny o łącznej powierzchni 60,70m2, 
które  to  pomieszczenia  Zamawiający  odda  do  korzystania  i  używania 



przez Wykonawcę na zasadach określonych w niniejszej umowie. 
Wykonawca  oświadcza,  że  zapoznał  się  z  Organizacją  Świadczenia 
Usługi Pralniczej i nie wnosi do niej zastrzeżeń.   

IV. Sposób wykonania Przedmiotu Umowy.

1. Przedmiot Umowy realizowany będzie zgodnie z Organizacją Świadczenia 
Usługi Pralniczej.

2. Pranie  Bielizny  powinno  być  połączone  z  pełną  dezynfekcją  zgodnie 
z zaleceniami  sanitarno  –  epidemiologicznymi  i  wytycznymi  w  tym 
zakresie oraz zaleceniami producenta Bielizny.

3. Pranie Bielizny noworodkowej,  niemowlęcej  i  pieluch powinno odbywać 
się  w oddzielnej  pralnicy  przeznaczonej  tylko  do  tego  celu,  zgodnie  z 
zaleceniami sanitarno epidemiologicznymi i wytycznymi w tym zakresie. 

4. Przedmiot  Umowy  wykonywany/realizowany  będzie  cyklicznie  w 
terminach  24 –  godzinnych  w  godzinach  określonych  przez 
Zamawiającego. 

5. W przypadku, gdy dni świąteczne i/lub dni świąteczne łącznie z sobotą 
i niedzielą  obejmować  będą  więcej  niż  dwa  następujące  po  sobie  dni 
kalendarzowe Wykonawca zapewni odbiór brudnej i dostarczenie czystej 
Bielizny  dodatkowo  w  jednym  z  tych   dni  w  terminie  uzgodnionym 
z odpowiednimi przedstawicielami Zamawiającego.

6. Wykonawca  zobowiązany  jest  co  sześć   miesięcy  przedstawić  wyniki 
kontroli  mikrobiologicznej  czystej  bielizny.  Kontrola  winna  być 
przeprowadzona przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną

V. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy, dzierżawa.

1. Wykonawca we własnym zakresie wyposaży w terminie do 30 dni od daty 
podpisania  umowy  Oddziały  w  profesjonalne  „wózki  zbieracze”  z 
pokrywami służące do gromadzenia brudnej Bielizny w liczbie 13 wózków 
a  także  w  inne  urządzenia  określone  w  treści  opisu  przedmiotu 
zamówienia.

2. Wykonawca  wyposaży  Zamawiającego  w  jeden  wózek  zbiorczy  z 
zamykaną przestrzenią ładunkową, łatwy do dezynfekcji przeznaczony do 
transportu worków z brudną Bielizną z Oddziałów do magazynu brudnej 
bielizny. 

3. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo do 
(i) wykonywania  bieżącej  naprawy  Bielizny  o  charakterze  szwalniczym, 
(ii) maglowania Bielizny pościelowej, (iii) prasowania bielizny fasonowej.

4. W  celu  sprawnego  i  prawidłowego  wykonania  niniejszej  umowy 
Zamawiający wydzierżawia Wykonawcy na czas obowiązywania niniejszej 
umowy,  pomieszczenie  do  odbioru  brudnej  Bielizny  z  poszczególnych 
Oddziałów oraz pomieszczenie na czystą Bieliznę o łącznej powierzchni 
60,70m2.  za  wynagrodzeniem  (czynsz)  płatnym  przez  Wykonawcę 
miesięcznie  na  rachunek  bankowy  Zamawiającego  lub  w  formie 
kompensaty  wzajemnych  zobowiązań,  w wysokości  10,00  zł  (słownie: 



dziesięć  złotych)  za  jeden  metr  kwadratowy  wynajmowanych 
pomieszczeń, do której to kwoty doliczony zostanie podatek od towarów i 
usług VAT w wysokości określonej zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa.

5. Czynsz  może  być  waloryzowany  raz  w  roku  kalendarzowym 
obowiązywania  Umowy.  Waloryzacja  może nastąpić  o  wartość  wzrostu 
rocznego  wskaźnika  cen  towarów  i usług  konsumpcyjnych  (inflacja) 
ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za każdy 
rok  obowiązywania  Umowy  w  roku  następnym.  Pierwsza  waloryzacja 
może  nastąpić  w  2015  roku.  Waloryzacja  następuje  na  podstawie 
stosownego oświadczenia strony uprawnionej do podwyższenia czynszu 
lub  na podstawie  stosownego  porozumienia.  Do  dokonania  waloryzacji 
czynszu nie jest wymagana zmiana treści niniejszej umowy.  

6. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt utrzymywał będzie 
wydzierżawione  w sposób  opisany  w  ustępie  5.4.  niniejszej  umowy 
pomieszczenia we właściwym stanie sanitarno – epidemiologicznym oraz 
technicznym a ponadto dostosuje je do obowiązujących norm i przepisów 
w  zakresie  zapewniającym  realizację  wszelkich  norm  technicznych  i 
sanitarnych. 

7. Wykonawca we własnym zakresie wyposaży pomieszczenie na brudną 
Bieliznę w odpowiednią legalizowaną wagę do ważenia brudnej Bielizny.

8. Wykonawca  we  własnym  zakresie  w  odpowiedni  sposób  wyremontuje 
wydzierżawiane pomieszczenia przystosowując je do wymogów BHP. 

VI. Odpowiedzialność za wykonanie Umowy.

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonywania  Przedmiotu  Umowy 
z należytą  starannością  przy  uwzględnieniu  zawodowego  charakteru 
prowadzonej działalności.

2. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  wszelkie  stwierdzone 
nieprawidłowości  w zakresie  usług  pralniczych  ujawnione  przez 
uprawnione  zewnętrzne  organy  kontrolne  oraz  działające  u 
Zamawiającego  służby  wewnętrzne,  w  szczególności  Pielęgniarkę 
Epidemiologiczną  oraz Pielęgniarkę Naczelną.

3. Stwierdzone  uchybienia,  dotyczące  wykonywania  Przedmiotu  Umowy, 
zawinione przez Wykonawcę, zgłaszane będą niezwłocznie Wykonawcy 
telefonicznie oraz pisemnie.  Zgłoszenia określać będą termin usunięcia 
uchybień.

4. W przypadku  braku  usunięcia  w  wyznaczonym  terminie  stwierdzonych 
przez  określone  w ustępie  6.2.  osoby uchybień  ze  strony Wykonawcy, 
w przypadku  ponownego  wystąpienia  stwierdzonych  już  i usuniętych 
przez  Wykonawcę  nieprawidłowości  lub  w przypadku  dwukrotnej 
reklamacji  jakości  prania,  dezynfekcji  lub  ilości  Bielizny  w dwóch 
następujących po sobie Okresach Rozliczeniowych, niezależnie od faktu 
i wysokości poniesionej szkody Wykonawca zapłaci Zamawiającego karę 
umowną  w wysokości  20 %  Wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy  w 
danym Okresie Rozliczeniowym.

5. Kara  umowna  może  być  potrącona  przez  Zamawiającego  z 
przysługującego  Wykonawcy  w  danym  Okresie  Rozliczeniowym 



Wynagrodzenia.
6. Zamawiający  może  dochodzić  od  Wykonawcy  odszkodowania 

przewyższającego  wysokość  zastrzeżonej  w  niniejszym  ustępie  kary 
umownej.
                                                   

VII.Wynagrodzenie Wykonawcy.

1. Za  wykonanie  Przedmiotu  Umowy  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy 
wynagrodzenie, które obliczone zostanie według wzoru: stawka za jeden 
kilogram  wypranej  Bielizny  wynosząca  netto  __________  zł  (słownie: 
_____________  złotych)  razy  ilość  kilogramów  wypranej  w  danym 
Okresie Rozliczeniowym Bielizny (Wynagrodzenie).

2. Do kwoty Wynagrodzenia i Czynszu obliczonego zgodnie z treścią ustępu 
7.1.  doliczony  zostanie  podatek  od  towarów  i  usług  VAT  według 
obowiązującej stawki podatku.

3. Za  wyjątkiem  waloryzacji,  o  której  mowa  w  ust.  7.4.  Umowy 
wynagrodzenie  nie  może  być  zmienione  w  okresie  obowiązywania 
niniejszej umowy.

4. Wynagrodzenie  może  być  waloryzowane  raz  w  roku  kalendarzowym 
obowiązywania  Umowy.  Waloryzacja  może nastąpić  o  wartość  wzrostu 
rocznego  wskaźnika  cen  towarów  i  usług  konsumpcyjnych  (inflacja) 
ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za każdy 
rok  obowiązywania  Umowy  w  roku  następnym.  Pierwsza  waloryzacja 
może nastąpić może w 2015 roku. Waloryzacja następuje na podstawie 
stosownego  oświadczenia  strony  uprawnionej  do  podwyższenia 
Wynagrodzenia  lub  na  podstawie  stosownego  porozumienia.  Do 
dokonania waloryzacji  Wynagrodzenia nie jest wymagana zmiana treści 
niniejszej umowy.  

5. Szacunkowa  wartość  Umowy  w  okresie  jej  trwania  wynosi  netto 
_____________________ zł (słownie: ____________________ złotych), 
brutto ____________________ zł (słownie: ________________ złotych)

VIII.Zapłata Wynagrodzenia.

1. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na wskazany rachunek bankowy 
Wykonawcy w terminie 30 dni kalendarzowych licząc od dnia wystawienia 
przez  Zamawiającego  wystawionej  przez  Wykonawcę  odpowiedniej 
faktury VAT.

2. Rozliczenie wzajemnych zobowiązań stron z tytułu wykonania Przedmiotu 
Umowy  nastąpić  może  poprzez  wzajemne  potrącanie  wzajemnych 
wierzytelności  Zamawiającego  i Wykonawcy  wynikających  z  niniejszej 
umowy z uwzględnieniem treści art. 498 i art. 499 kodeksu cywilnego.

IX. Identyfikacja podatkowa oraz oświadczenia  w zakresie  podatku od 
towarów i usług VAT.

1. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług 
VAT  uprawnionym  do wystawiania  i  otrzymywania  faktur  VAT,  posiada 
numer identyfikacji podatkowej NIP:  682-14-36-049. 



2. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług 
VAT  uprawnionym  do wystawiania  i  otrzymywania  faktur  VAT,  posiada 
numer identyfikacji podatkowej NIP:  ______________.

X. Zabezpieczenie.

1.Strony  ustalają  Zabezpieczenie  w  formie 
_________________________________w wysokości __________ zł.

2.Zabezpieczenie  służy  pokryciu  roszczeń  z  tytułu  niewykonania  lub 
nienależytego  wykonania  Umowy,  a  także  zabezpieczeniu  pokrycia 
ewentualnych  roszczeń  z uszkodzenia  lub  zniszczenia  oddanych  do 
używania w zamian za czynsz pomieszczeń Zamawiającego.

3.W  trakcie  realizacji  Umowy  wykonawca  może  dokonać  zmiany  formy 
Zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

4.Zmiana  formy  Zabezpieczenia  musi  być  dokonywana  z  zachowaniem 
ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

5.Zamawiający zwróci Zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania 
Przedmiotu Umowy.

XI. Obowiązywanie Umowy, odstąpienie od Umowy i jej wypowiedzenie.

1.Umowa wchodzi w życie z dniem _______________________ roku. 
2.Niniejsza  umowa  zawarta  zostaje  na  czas  określony  od  dnia 

__________________ roku do ________________ roku. 
3.Oprócz  wypadków  określonych  Kodeksie  cywilnym  dotyczących  prawa 

stron  do  odstąpienia  od  Umowy  Zamawiającego  przysługuje  prawo 
odstąpienia od niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym (i) w razie 
wystąpienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie 
niniejszej umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od umowy może w tym 
wypadku  nastąpić  w terminie  miesiąca  od  powzięcia  przez 
Zamawiającego wiadomości o powyższych okolicznościach, (ii) zostanie 
wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, (iii) Wykonawca nie wykonuje 
Przedmiotu Umowy, (iv) nastąpiła 5-ciokrotna reklamacja jakości usług (v) 
Wykonawca nie ustanowił Zabezpieczenia w sposób, o którym mowa w 
ustępie 10.1.

4.W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  przez  Wykonawcę  w  sytuacjach 
o których mowa ustępie 11.3.  Wykonawca zobowiązany jest  do zapłaty 
Zamawiającego  kary  umownej  w  wysokości  100  %  Wynagrodzenia 
należnego  Wykonawcy  w Okresie  Rozliczeniowym  bezpośrednio 
poprzedzającym  Okres  Rozliczeniowy,  zakończony  natychmiastowym 
odstąpieniem  od niniejszej  Umowy.  Zamawiający  może  dochodzić 
odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

5.W  przypadku  rażącego  naruszania  postanowień  niniejszej  umowy przez 
Wykonawcę  Zamawiający może  wypowiedzieć  Umowę z  zachowaniem 
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia liczonego od dnia otrzymania 
pisemnego oświadczenia Zamawiającego o wypowiedzeniu umowy. 



XII.Zmiana treści Umowy.

1.Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie na piśmie 
pod rygorem   nieważności  takiej  zmiany za  wyjątkiem jednak zmiany 
treści załączników do niniejszej umowy.

2.Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień 
umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień umowy niekorzystnych 
dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść 
oferty,  na  podstawie  której  dokonano  wyboru  Wykonawcy,  chyba,  że 
konieczność wprowadzenia  takich  zmian wynika  z okoliczności,  których 
nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  niniejszej  umowy  a 
okoliczności  pozwalające  na  dokonanie  zmiany  opisane  zostały 
w specyfikacji  istotnych warunków zamówienia  lub w opisie  przedmiotu 
zamówienia.

3.Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zmiany  postanowień  Umowy  w 
zakresie terminu jej realizacji (przedłużenie) nie dłużej jednak niż na okres 
kolejnych  trzech  miesięcy,w  przypadku  niewykorzystania  w  okresie 
obowiazywania  umowy  szacunkowej  ilości  kg  prania  Bielizny  oraz  w 
przypadku zmiany przez Zamawiającego Organizacji Świadczenia Usługi 
Pralniczej.
 

XIII.Postanowienia końcowe.

1.Strony zobowiązują  się  do  zachowania  w tajemnicy wszelkich  informacji 
pozostających  w związku  z  wykonaniem  niniejszej  umowy,  chyba  że 
obowiązek  przekazania  informacji  dotyczących  zawarcia  realizacji  lub 
wykonania niniejszej umowy wynikał będzie z obowiązujących przepisów 
prawa. 

2.Strony  umowy  zobowiązują  się  chronić  interesy  partnera.  W  każdym 
przypadku,  kiedy  wykonanie  umowy  będzie  zagrożone,  Strony 
zobowiązane  są  do  natychmiastowego  poinformowania  partnera,  ze 
wskazaniem  wszelkich  przyczyn  powodujących  niemożność  wykonania 
umowy.

3.Każda ze  Stron,  jeżeli  uzna,  iż  prawidłowe wykonanie  niniejszej  umowy 
tego  wymaga,  może  zażądać  spotkania  w  celu  wymiany  informacji  i 
podjęcia  kroków  zmierzających  do  wyeliminowania  wszelkich 
nieprawidłowości związanych z realizacją Umowy.

4.Gdyby  którekolwiek  z  postanowień  niniejszej  umowy  zostało  uznane 
za nieważne  lub  niewykonalne,  pozostałe  postanowienia  pozostają  w 
mocy.  W takim  przypadku  postanowienie  nieważne  lub  niewykonalne 
będzie  uznane za zmienione w taki  sposób,  który ułatwi  zrealizowanie 
intencji Stron oraz ekonomicznych i prawnych celów umowy, które Strony 
pragnęły  zrealizować  przejmując  te  postanowienia,  które  okazały  się 
nieważne lub niewykonalne. 

5.Nieważność  jakiegokolwiek  postanowienia  niniejszej  umowy  nie  będzie 
mieć wpływu na ważność pozostałych postanowień Umowy. W przypadku 
unieważnienia jakiegokolwiek postanowienia, Strony podejmą niezbędne 
kroki w celu utrzymania intencji i zamiaru dalszego postanowienia. 

6.Wszelkie  załączniki  wymienione  w  treści  niniejszej  umowy  stanowią 



jej integralną część.
7.W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie 

przepisy  Kodeksu  cywilnego  oraz  inne  odpowiednie  przepisy 
obowiązującego prawa.

8.Żadna  ze  stron  nie  może  dokonać  zbycia  wierzytelności  wynikających 
z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego lub Wykonawcy.

9.Ewentualne spory powstałe na tle stosowania niniejszej umowy podlegają 
rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy według siedziby Zamawiającego.

10. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 
egzemplarze  otrzymuje  Zamawiający,  a  jeden   egzemplarz  otrzymuje 
Wykonawca.

Zamawiający: Wykonawca:

O  ile  Przedmiot  Umowy  w  części  wykonywany  będzie  przez 
podwykonawców,  co  zostanie  określone  przez  Wykonawcę  w  treści 
złożonej  w  ramach  postępowania  o  udzielenie  niniejszego  zamówienia 
publicznego oferty, wówczas do umowy wprowadzone zostaną dodatkowe 
postanowienia dotyczące podwykonawcy, które opisano poniżej:

• Wykonawca powierza, zgodnie z ofertą Wykonawcy złożoną do zamówienia  
poprzedzającego  zawarcie  niniejszej  umowy,  wykonanie  części  usługi  
obejmującej ____________________ podwykonawcom pod warunkiem, że  
posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

• Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  działania  lub  zaniechania  
Podwykonawcy,  jego  przedstawicieli  lub  pracowników,  jak  za  własne  
działania lub zaniechania. 

• Z  zastrzeżeniem  przypadku,  w  którym  Zamawiający  nałożył  obowiązek  
osobistego  wykonania  przez  Wykonawcę  kluczowych  części  Przedmiotu  
Umowy, Wykonawca może: 

a) powierzyć realizację części Przedmiotu Umowy Podwykonawcom, mimo  
nie wskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom; 
b) wskazać inny zakres podwykonawstwa, niż przedstawiony w ofercie; 
c) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w ofercie; 
d) zrezygnować z Podwykonawstwa. 

• W  przypadku,  gdy  zmiana  lub  rezygnacja  z  Podwykonawcy,  dotyczy  
podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania  
spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany  
wykazać  Zamawiającemu,  iż  proponowany  inny  Podwykonawca  lub  
Wykonawca  samodzielnie  spełniają  je  w  stopniu  nie  mniejszym  niż  
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

• Umowa  z  Podwykonawcą  powinna  stanowić  w  szczególności,  iż  terminy 
zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni, 

•  przypadku  uchylania  się  przez  Wykonawcę  od  obowiązku  zapłaty  
wymagalnego  wynagrodzenia  przysługującego  Podwykonawcy,  którzy  
zawarli  zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o Podwykonawstwo,  
Zamawiający  zapłaci  bezpośrednio  Podwykonawcy  kwotę  należnego  



wynagrodzenia bez odsetek, zgodnie z treścią umowy o podwykonawstwie. 
• Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

a)  uzależniających  uzyskanie  przez  Podwykonawcę  płatności  od  
Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia  
obejmującego zakres czynności wykonanych przez Podwykonawcę; 
b)  uzależniających  zwrot  Podwykonawcy  kwot  zabezpieczenia  przez  
Wykonawcę,  od  zwrotu  zabezpieczenia  wykonania  umowy  przez  
Zamawiającego Wykonawcy. 

• Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, powinno być poprzedzone akceptacją  
projektu tej umowy przez Zamawiającego.

• Jeżeli  Zamawiający  w  terminie  14  dni  od  dnia  przedłożenia  mu  projektu  
umowy  
o  podwykonawstwo,  nie  zgłosi  na  piśmie  zastrzeżeń,  uważa  się,  że  
zaakceptował ten projekt umowy. 

• Po akceptacji  projektu umowy o podwykonawstwo lub po bezskutecznym  
upływie  terminu  na  zgłoszenie  przez Zamawiającego  zastrzeżeń  do  tego  
projektu,  Wykonawca przedłoży  poświadczony za  zgodność z  oryginałem  
odpis umowy o podwykonawstwo w terminie  14 dni  od dnia zawarcia  tej  
Umowy,  jednakże  nie  później  niż  na  7  dni  przed  dniem  rozpoczęcia  
czynności wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy przez Podwykonawcę.  

• Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  
podwykonawcy  w  terminach  płatności  określonych  w  umowie  o  
podwykonawstwo. 

• Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające  
zastosowanie przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo. 

• Wykonawca jest  zobowiązany  przedłożyć  wraz z  rozliczeniami  należnego  
mu wynagrodzenia oświadczenia  Podwykonawców lub  dowody dotyczące  
zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom, których termin upłynął w danym  
okresie  rozliczeniowym.  Oświadczenia,  należycie  podpisane  przez  osoby  
upoważnione  do  reprezentowania  składającego  je  Podwykonawcy  lub  
dowody powinny potwierdzać brak zaległości  Wykonawcy w uregulowaniu  
wszystkich  wymagalnych  wynagrodzeń  Podwykonawców  wynikających  z  
Umów o podwykonawstwo. 

• Zamawiający  jest  zobowiązany  wezwać  Wykonawcę  do  zgłoszenia  uwag  
dotyczących zasadności zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w terminie  
nie  krótszym  niż  7  dni  od  dnia  doręczenia  Wykonawcy  żądania  
podwykonawcy. 

• Kwotę  zapłaconą  podwykonawcy  lub  skierowaną  do  depozytu  sądowego  
Zamawiający potrąca z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

• Zamawiający  może  żądać  od  Wykonawcy  zmiany  albo  odsunięcia  
Podwykonawcy,  jeżeli  sprzęt  techniczny,  osoby  i  kwalifikacje,  którymi  
dysponuje  Podwykonawca,  nie  spełniają  warunków  lub  wymagań  
dotyczących  podwykonawstwa,  określonych  w  postępowaniu  o  udzielenie  
zamówienia  publicznego  lub  dają  rękojmi  należytego  wykonania  
powierzonych czynności. 


