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Umowa nr ...............................
na kompleksową usługę specjalistycznego prania odzieży, bielizny szpitalnej i pozostałego asortymentu

 dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu

zawarta w dniu ......................................... r. w Świeciu, pomiędzy: 

WOJEWÓDZKIM SZPITALEM DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH IM. DR J. BEDNARZA

KRS_ 0000034171, REGON_000291523, NIP_5591699097

z siedzibą w Świeciu (86-100) ul. Sądowa 18 

– zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”

a

…............................................................................................

KRS_............................., REGON_............................., NIP_.............................

z siedzibą w .............................

– zwanym/ą dalej „WYKONAWCĄ”

zwanymi  łącznie „Stronami”, o następującej treści :

§ 1. Umowa  jest  następstwem  wyboru  WYKONAWCY  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego
przeprowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego,  rozstrzygniętego  w  ........................... r.,  oznaczenie
sprawy V. 271. 2. 2019 .

§ 2. 1. Osobą uprawnioną do reprezentowania ZAMAWIAJĄCEGO, odpowiedzialną za  realizację  postanowień
umowy jest ................................ (tel. .............., fax ................., e-mail ..................) .

2. Osobą uprawnioną do reprezentowania WYKONAWCY, odpowiedzialną za realizację postanowień umowy
jest ................................ (tel. .............., fax ................., e-mail ..................) .

§ 3. WYKONAWCA zobowiązuje  się  do  świadczenia  na  rzecz  ZAMAWIAJĄCEGO  usług  pralniczych  zgodnie  z
szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ), będącym integralną częścią umowy .

§ 4. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy, tj. od dnia ............................... r. do dnia ............................... r.

§ 5. 1. Cena za 1 kg prania wynosi netto ......... zł (brutto ..............) .

2. Wartość przedmiotu umowy wynosi :
- netto ......................... zł (słownie złotych: ............................................................................................) ,
- brutto ........................ zł (słownie złotych: ............................................................................................) .

3. W cenie określonej w ust. 1 WYKONAWCA uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia,
w tym koszty transportu .

4. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy, zmiana stawki następuje z dniem
wejścia w życie aktu prawnego ją zmieniającego, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena
netto pozostanie bez zmian. WYKONAWCA ma obowiązek poinformować ZAMAWIAJĄCEGO w formie
pisemnej o zaistniałej przyczynie zmiany stawki podatku VAT . 

5. Strony dopuszczają możliwość ograniczenia lub zwiększenia wartości brutto umowy do 10% (plus - minus).
O zmianie jednostronnie decyduje ZAMAWIAJĄCY. Z tego tytułu nie będą przysługiwały WYKONAWCY
żadne roszczenia z wyjątkiem zapłaty ceny za wykonaną usługę .

§ 6. Do obowiązków WYKONAWCY należy :

1) świadczenie  usług  pralniczych  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w  SIWZ  przez
ZAMAWIAJĄCEGO ;

2) poniesienie wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, łącznie z transportem ;

3) osobiste  wykonywanie  przedmiotu  zamówienia  –  powierzenie  wykonania  usługi  osobie  trzeciej
może nastąpić tylko po uprzednio wyrażonej pisemnej zgodzie ZAMAWIAJĄCEGO ;
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4) wykonywanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi standardami dla zakładów opieki
zdrowotnej ;

5) posiadanie aktualnego pozwolenia,  opinii  właściwej terenowo Stacji  Sanitarno–Epidemiologicznej
na prowadzenie usług pralniczych w zakresie prania bielizny ogólnoszpitalnej, bielizny skażonej i
odzieży fasonowej oraz odzieży roboczej, z potwierdzeniem posiadania barier higienicznych ;

6) posiadanie  aktualnego  pozwolenia  Państwowego  Inspektora  Sanitarnego  na  świadczenie  usług
transportowych bielizny szpitalnej z zachowaniem wymaganej bariery higienicznej ;

7) używanie  przy  wykonywaniu  usługi  preparatów  piorących  i  dezynfekcyjnych  posiadających
stosowne  atesty,  certyfikaty,  zezwolenia  wydane  przez  odpowiednie  instytucje  zgodnie  z
obowiązującym prawem ;

8) poddawanie  się  kontroli  przeprowadzonej  przez  ZAMAWIAJĄCEGO  lub  osobę  przez  niego
wskazaną w zakresie wykonywania warunków niniejszej umowy a w szczególności jakości, ilości
wykonywanej usługi oraz w zakresie przestrzegania reżimu sanitarnego ;

9) w przypadku nie zachowania odpowiedniej jakości usługi WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać
usługę ponownie, nieodpłatnie i na tych samych warunkach – przez wykonanie usługi rozumie się
zwrócenie jej do ZAMAWIAJĄCEGO ;

10) zapłata kar w terminie i wysokościach określonych postanowieniami umowy ;

11) przedkładanie na każde żądanie ZAMAWIAJĄCEGO aktualnej polisy odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 300 tys. zł .

§ 7. Do  obowiązków  ZAMAWIAJĄCEGO  należy  uiszczanie  należności  za  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  w
terminie i na warunkach  określonych umową .

§ 8. Strony ustalają następujące zasady wzajemnego rozliczenia z tytułu wykonywania przedmiotu zamówienia :
1) strony ustalają, że podstawą ustalenia wynagrodzenia dla WYKONAWCY jest liczba kg. faktycznie

wypranej bielizny - ilości prania suchego, tj. zważonego po wykonaniu usługi pralniczej ;
2) WYKONAWCA  przed  wystawieniem  faktury  VAT  zobowiązany  jest  do  potwierdzenia  u

ZAMAWIAJĄCEGO liczny kg., o której mowa w pkt. 1) ;
3) faktura VAT sporządzona będzie raz w miesiącu na podstawie potwierdzonych protokołów odbioru

przez  Zamawiającego  ilości  prania  suchego  i  dostarczona  ZAMAWIAJĄCEMU  do  7-go  dnia
każdego miesiąca w formie pisemnej ;

4) zapłata  należności  następować  będzie  po  potwierdzeniu  przez  ZAMAWIAJĄCEGO  należytego
wykonania usługi w zakresie ilości, jakości oraz przestrzegania reżimu sanitarnego, obowiązującego
u WYKONAWCY ;

5) podstawę do zapłaty należności stanowi faktura VAT wystawiona przez WYKONAWCĘ po miesiącu 
wykonywanej usługi – faktura musi zawierać wyszczególnienie :
a) rodzaj usługi ,

b) ilość faktycznie wypranej bielizny w kilogramach ,

c) cena jednostkowa netto ,

d) podatek VAT ,

e) wartość ogółem ,

f) podpisane przez przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO protokołów odbioru każdej dostawy 
bielizny szpitalnej stanowiącej załączniki do każdej wystawionej faktury ;

6) należność zostanie przekazana przelewem na konto WYKONAWCY w terminie  ..... dni  od daty
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez ZAMAWIAJĄCEGO ;

7) wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  pkt  1  wyczerpuje  całość  zobowiązań  finansowych
ZAMAWIAJĄCEGO względem WYKONAWCY .

§ 9. 1. Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienie pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy o
pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie czynności opisanych przez
zamawiającego w pkt. 5.3. SIWZ .

2. Wykonawca  w  trakcie  wykonywania  umowy na  każde  żądanie  zamawiającego  przedstawi  dokumenty
potwierdzające zatrudnianie osób na podstawie umów o pracę, w szczególności posiadanych za zgodność
z oryginałem kopii umów o pracę, za świadczeń właściwego oddziału ZUS, potwierdzających opłacenie
przez  Wykonawcę  lub  podwykonawcę  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  i  zdrowotne  z  tytułu
zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy oraz poświadczonych za zgodność
z  oryginałem  odpowiednio  przez  wykonawcę  lub  podwykonawcę  kopii  dowodu  potwierdzającego
zgłoszenie  pracownika  przez  pracodawcę  do  ubezpieczeń  (zamawiającego  nie  interesują  adresy
zamieszkania i nr. PESEL pracowników wykonawcy, dlatego te dane powinny być zakreślone) .
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3. W przypadku ustania zatrudnienia np. rozwiązania stosunku pracy przez osobę, osoby, pracodawcę lub z
innych przyczyn, w trakcie obowiązywania tej umowy, Wykonawca zobowiązuje się w ich miejsce zatrudnić
na pozostały okres realizacji zamówienia licząc od dnia ustania zatrudnienia, inne osoby  .

4. Każda zmiana osób realizujących usługę powinna być niezwłocznie zgłoszona Zamawiającemu . 

5. Zamawiający przewiduje możliwość powiadomienia inspekcji  pracy w razie  nabrania wątpliwości  co do
wypełnienia obowiązków związanych z zatrudnianiem na podstawie umowy o pracę . 

§ 10. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność z tytułu :
1) utraty  lub  uszkodzenia  przedmiotu  usługi  w  czasie  od  odbioru  brudnego  prania  do  dostawy

czystego prania ;
2) naruszenie reżimu sanitarnego, obowiązującego przy wykonywaniu czynności objętych umową .

§ 11. 1. Strony postanawiają określić odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań
poprzez zapłatę kar stosowanych w przypadkach określonych poniżej :
1) jednokrotne stwierdzenie nienależytego wykonania przez WYKONAWCĘ obowiązków w zakresie

przestrzegania reżimu sanitarnego skutkować będzie naliczeniem przez ZAMAWIAJĄCEGO kary
w wysokości 10% wartości należności  za dany miesiąc ;

2) trzykrotne stwierdzenie nienależytego wykonania przez WYKONAWCĘ obowiązków określonych
umową  w  zakresie  ilości,  terminowości,  jakości  oraz  brak  reakcji  ze  strony  WYKONAWCY
skutkować  będzie  naliczeniem  przez  ZAMAWIAJĄCEGO  kary  w  wysokości  20%  wartości
należności  za dany miesiąc ;

3) w przypadku kolejnych uchybień w wykonywaniu przez WYKONAWCĘ obowiązków określonych
umową, ZAMAWIAJĄCY będzie naliczał  karę w wysokości wskazanej w pkt 2 podwyższonej o
50% jej wartości, tj. 30 % wartości należności za dany miesiąc ;

4) ZAMAWIAJĄCY  jest  uprawniony  do  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego
przewyższającego kary określone powyżej ;

5) w przypadku utraty przedmiotu usługi lub uszkodzenia,  WYKONAWCA zobowiązany będzie do
zapłaty za utracony przedmiot lub kupno nowego tego samego typu w terminie 14 dni od daty
zgłoszenia reklamacji – w przypadku braku realizacji w terminie 14 dni  zapłaty lub kupna nowego
towaru  przez  WYKONAWCĘ,  ZAMAWIAJĄCY  dokona  zakupu  nowego  towaru  na  koszt
WYKONAWCY .

6) za każdorazowe naruszenie obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu
ustawy  z  dnia  26  czerwca  1974  r.  Kodeks  pracy  w  zakresie  czynności  opisanych  przez
zamawiającego w pkt. 5.3. SIWZ ZAMAWIAJĄCY naliczy karę w wysokości 6.000,- PLN .

2. W przypadku nie wywiązywania się przez WYKONAWCĘ z warunków umowy ZAMAWIAJĄCY ma prawo
zlecić wykonanie usługi innemu podmiotowi na koszt i ryzyko WYKONAWCY .

3. WYKONAWCA zobowiązuje  się  do  nie  przekazywania  wierzytelności  wynikających  z  tytułu  zawartej
umowy na rzecz innych podmiotów bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO (dłużnika) .

4. ZAMAWIAJĄCY może zgłaszać wszelkie reklamacje za pomocą e-mail'a, faxu, telefonicznie do osoby
wskazanej przez WYKONAWCĘ do przyjmowania reklamacji od ZAMAWIAJĄCEGO .

§ 12. 1. ZAMAWIAJĄCEMU  przysługuje  prawo  do  rozwiązania  niniejszej  umowy  bez  zachowania  okresu
wypowiedzenia w szczególności w sytuacji gdy :
1) w wyniku kontroli przeprowadzonej przez ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie wykonywania warunków

umowy, zastosowano karę, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 2  lub 3 ;
2) w  wyniku  kontroli  bakteriologicznej  przeprowadzonej  w  trzech  kolejnych  okresach  lub  trzech

próbach materiału zostanie stwierdzona obecność bakterii chorobotwórczych .
2. W przypadku odstąpienia przez ZAMAWIAJĄCEGO od umowy w okolicznościach wymienionych powyżej,

ZAMAWIAJĄCY  wyznaczy  termin,  do  którego  WYKONAWCA ma  obowiązek  realizować  przedmiot
zamówienia.  W takim  wypadku WYKONAWCY będzie  przysługiwało  wynagrodzenie  należne  z  tytułu
wykonania części umowy .

§ 13. Wszelkie  zmiany  umowy  wymagają  zgody  obu  stron  umowy  oraz  formy  pisemnej  (aneks)  pod  rygorem
nieważności, z wyjątkiem zmiany ceny brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT .

§ 14. 1. W  razie  powstania  sporu  związanego  z  wykonaniem  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego,
WYKONAWCA  zobowiązany  jest  wyczerpać  drogę  postępowania  reklamacyjnego,  kierując  swe
roszczenia do ZAMAWIAJĄCEGO .
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2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego, jeżeli przepisy „Prawa zamówień publicznych” nie stanowią inaczej .

3. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawego swojej firmy,
zmiany  adresu,  numerów  telefonów,  faksu  a  także  o  wszczęciu  postępowania  upadłościowego,
układowego i likwidacyjnego .

4. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą polubownie.
W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla
siedziby ZAMAWIAJĄCEGO .

§ 15. Oferta oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowią integralną część niniejszej umowy .

§ 16. Umowę sporządzono w 2 jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron .

§ 17. KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że : 
1) administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Wojewódzki  Szpital  dla  Nerwowo  i  Psychicznie

Chorych im. dra Józefa Bednarza w Świeciu, ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie ;
2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wyznaczonym przez Administratora jest Adam Renk, z którym

można  się  kontaktować  w  każdej  sprawie  dotyczącej  przetwarzania  danych  osobowych:  e-mail:
odo@szpital-psychiatryczny.swiecie.pl ;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ;

4) odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  osoby  lub  podmioty,  którym  udostępniona  zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych), dalej „ustawa Pzp” ;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy ;

6) obowiązek  podania  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  bezpośrednio  Pani/Pana  dotyczących  jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
Pzp ;

7) w  odniesieniu  do  Pani/Pana  danych  osobowych  decyzje  nie  będą  podejmowane  w  sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO ;

8) posiada Pani/Pan :

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących ,

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ,

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ,

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO ;

9) nie przysługuje Pani/Panu :

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych ;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO ;

c) na podstawie art.  21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,  gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO . 
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