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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr DZ_2021_08 

 

UMOWA - WZÓR 

 

Zawarta w dniu …….2021 r. w Ropczycach pomiędzy: 

 

Zespołem Opieki Zdrowotnej w Ropczycach, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 54, 39-100 Ropczyce, z 

siedzibą w Ropczycach wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000019034 prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy  

Regon: 690692118,  NIP:818-14-29-388.  

 

reprezentowanym przez: 

 

………………….         -              ………………. 

 

zwanym dalej Zamawiający 

 

a: 

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

 

reprezentowanym przez: 

……………………………..                    -               ……………………… 

 

zwanym dalej Wykonawcą 

 

§ 1 

1. Umowa niniejsza zawarta zostaje na podstawie rozstrzygniętego zapytania ofertowego 

2. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy do ……. 

3. Świadczenie kompleksowych usług pralniczych wraz z transportem zgodnie z ofertą  wynosi …….. za 1 

kilogram suchego asortymentu wymienionego w § 2. 

4. Dostawa kompletu pościeli (prześcieradło, poszwa o wym. 210 x 160 cm poszewka o wym. 70 x 80cm) 

zgodnie z ofertą  wynosi …….. za 1 kpl.  

 

§ 2 

 1. Przedmiotem umowy jest: kompleksowe świadczenie usług pralniczych dla Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Ropczycach wraz z transportem zgodnie z wymogami sanitarno –

epidemiologicznymi oraz użyczenie wózków do transportu bielizny czystej i brudnej.  

2. Pod pojęciem kompleksowych świadczeń usług pralniczych rozumie się:  

a. pranie i dezynfekowanie oraz suszenie,  

− bielizna pościelowa  

− odzież ochronna personelu medycznego (fartuchy i ubrania lekarskie), 

− pidżamy, 

− koce (wymaga się w ostatnim cyklu prania zastosowania środków zmiękczających i 

antystatycznych), 

− pokrowce na materace, 

− ręczniki, 

− firany, obrusy, ścierki, 
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− poduszki kołdry, 

− materace, 

− mopy 

− oraz asortyment nie wymieniony powyżej  

b. odbiór asortymentu przeznaczonego do prania własnym transportem i na własny koszt z 

placówek wytypowanych przez Zamawiającego w/g harmonogramu (szczegółowy wykaz 

placówek oraz harmonogram prania i zwrotu  zawarty jest w załączniku do umowy). 

c. maglowanie lub prasowanie,  

d. prasowanie fartuchów lekarskich oraz uzupełniania braków guzików oraz dokonywania ich 

naprawy (zszywanie, łatanie),  

e. reperowanie uszkodzonej bielizny i pościeli, łatanie niewielkich dziur, 

f.  prowadzenie obowiązkowej dokumentacji przeznaczonych do prania wyrobów (paragony przyjęć, 

sporządzanie wykazów asortymentowych), Wykonawca  zobowiązany jest załączyć każdorazowo 

do faktury zestawienie ilości kilogramów  wypranego (suchego) prania 

g. rozwożenie zapakowanych wyrobów po wykonaniu usługi do poszczególnych placówek własnym 

transportem i na własny koszt, 

h. przyjęcie zlecenia wykonania usługi telefonicznie lub faxem, 

i.  ubezpieczenie przyjętego mienia od ognia i kradzieży (również w czasie transportu). 

j.  bezpłatne użyczenie wózków do transportu bielizny czystej i brudnej. 

 

3. Pod pojęciem wózek do transportu bielizny czystej rozumie się regał siatkowy jezdny o właściwościach:  

- dwuskrzydłowy, podzielony pośrodku drzwi rozwierane siatkowe wyposażone w zasuwę na dole i na 

górze dodatkowo zamykane (wymagana kłódka) 

- bardzo wytrzymała podłoga z tworzywa sztucznego z bardzo odpornego na uderzenie materiału PE 

- konstrukcja specjalnie ocynkowana galwanicznie i chromowana na niebiesko siatka 50 x 50mm 

- odporny na korozję 

- kółka plastikowe 100mm (2 stałe, 2 obrotowe) 

- dodatkowe półki 720 x 810 mm, hamulec na jedno koło 

- pokrowiec zewnętrzny (prany w każdy 1 piątek miesiąca) 

 

4. Pod pojęciem wózek do transportu bielizny brudnej rozumie się regał siatkowy jezdny o właściwościach: 

- wymiary: 720mm x 800 x 1800mm, masa 42 kg 

- konstrukcja specjalnie galwanizowana 

- odporny na korozję 

- spawy nie niszczące bielizny 

- kółka plastikowe (2 stałe, 2 obrotowe) 

- ściana przednia łamana do połowy lub zdejmowana  

- hamulec na jedno koło 

- pokrowiec zewnętrzny (prany w każdy 1 piątek miesiąca) 

 

5. Postępowanie z bielizną medyczną: czysta bielizna medyczna powinna być zapakowana w zależności od 

przyjętego postępowania np.: zapakowana w folię lub worek zewnętrzny bakterio szczelny, 

wielokrotnego użytku lub w inny sposób zabezpieczona przed zanieczyszczeniami na całej drodze z 

pralni wykonawcy do zamawiającego, jak również przy załadunku i transporcie z „punktów odbioru”. 

6. Usługa  wykonywana będzie zgodnie z technologią prania i barierą higieniczną przystosowaną do prania 

bielizny medycznej.  

7. Do obowiązku Wykonawcy należeć będzie prowadzenie obowiązkowej dokumentacji przeznaczonych do 

prania wyrobów (paragony przyjęć, sporządzanie wykazu ilościowego w kilogramach na poszczególne 
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placówki ZOZ stanowiące załączniki do faktur). 

8. W przypadku zagubienia lub zniszczenia odzieży roboczej personelu lub innego asortymentu Wykonawca  

zobowiązany jest do zwrotu asortymentu o tej samej jakości, rozmiarze, kolorze, gatunku. 

9. Stwierdzone po rozpakowaniu ewentualne niezgodności asortymentu lub ilości przekazywanej bielizny 

strony wyjaśniają w formie pisemnej. W przypadku różnic nie znajdujących wyjaśnienia, strony 

sporządzają protokół stanowiący podstawę do wskazania strony winnej braku. W razie nagminnie 

powtarzających się różnic, odbiór wg asortymentów i ilości odbywać się będzie każdorazowo w 

pomieszczeniach Zamawiającego w obecności przedstawicieli obu stron. 

 

§ 3 

1. Wykonawca  w przypadku dochodzenia epidemiologicznego będzie zobowiązany do dostarczenia 

dokumentacji potwierdzającej prawidłowość prania i dezynfekcji bielizny szpitalnej oraz do 

przedstawienia listy stosowanych środków piorących i dezynfekcyjnych. 

2. Pobieranie wymazów na czystość biologiczną bielizny czystej Wykonawca  dokonuje na koszt własny i 

dostarcza wyniki Zamawiającemu raz na 6 miesięcy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli wykonywanych usług w pralni Wykonawcy. Nadzór i 

kontrola nad poszczególnymi aspektami współpracy ze strony Zamawiającego będą pełnić osoby 

upoważnione przez Zamawiającego. Wykonawca  wyznaczy osobę lub osoby do bieżącego kontaktu z 

zamawiającym na czas trwania umowy.  

 

§ 4 

1. Zapłata należności za wykonywane usługi następować będzie na podstawie miesięcznych faktur za 

usługi. 

2. Należność zostanie uregulowana przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy w terminie 

30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę. 

3. Jako datę zapłaty faktury rozumie się datę złożenia przez Zamawiającego w banku dokumentu 

„polecenie przelewu”. 

4. Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca  wystawił fakturę VAT bez podpisu Zamawiającego. 

 

§ 5 

1. Zamawiający dokona odbioru dostarczonego towaru pod względem wagowym, ilościowym i 

jakościowym w swojej siedzibie. 

2. Czas reakcji na reklamację wynosi 1 dzień.  

3.  W razie niewłaściwego wykonywania usługi Zamawiający zwróci Wykonawcy zakwestionowane partie 

bielizny lub odzieży do powtórnego prania. Powtórne pranie zostanie wykonane na koszt Wykonawcy, a 

zwrot bielizny i odzieży po praniu nastąpi w czasie 1 dnia od  zakwestionowaniu jakości wykonanej 

usługi. 

4. Trzykrotne nie rozpatrzenie reklamacji lub niewłaściwe wykonanie reklamacji skutkować będzie 

rozwiązaniem umowy bez okresu wypowiedzenia.  

 

§ 6 

1.  Przewiduje się możliwość zmiany należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku: 

a) Zmiany przepisów dotyczących zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie 

cena brutto, a cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana cen nastąpi od dnia obowiązywania 

odpowiednich przepisów prawa; 

b) Zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę; 
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c) Zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, - jeżeli zmiany 

wymienione w ust. 3 będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.  

 

2. Wykonawca, w przypadku, gdy zachodzi sytuacja określona w ust. 1 b), c), składa Zamawiającemu 

umotywowany wniosek o zmianę należnego mu wynagrodzenia, dołączając kalkulację ceny oferty po 

zmianach wysokości minimalnego wynagrodzenia lub zasad naliczania składek na ubezpieczenie 

społeczne wraz z dowodami potwierdzającymi bezpośredni wpływ zmiany wysokości minimalnego 

wynagrodzenia lub składek na ubezpieczenie społeczne na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.  

3. Dokumenty złożone przez Wykonawcę podlegają ocenie i weryfikacji przez Zamawiającego, celem 

ustalenia czy i o jaką wartość wysokość wynagrodzenia Wykonawcy winno ulec zmianie. 

4. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

a) konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z 

należytą starannością  nie mógł przewidzieć, 

b) wartość zmiany nie przekracza 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie;  

5. W przypadku określonym w ust. 5 Zamawiający nie może wprowadzać kolejnych zmian Umowy w celu 

uniknięcia stosowania przepisów ustawy. 

6. W przypadku określonym w ust. 5 zmiany postanowień Umowy nie mogą prowadzić do zmiany 

charakteru Umowy.  

§ 7 

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić 

od umowy w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

 

§ 8 

1. W przypadku odstąpienia od wykonania umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający naliczy karę 

umowną w wysokości 20% wartości niezrealizowanej umowy. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, po jednomiesięcznym terminie 

wypowiedzenia, jeżeli: 

a) Zamawiający nie wywiązuje się z zapłaty faktur w terminie określonym w niniejszej umowie, 

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań szczególnie dotyczących zapłaty. 

c)  zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Zamawiającego 

d)  zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Zamawiającego. 

 

§ 9 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy bez zachowania 

terminu wypowiedzenia w przypadku: 

a) niedotrzymywania przez Wykonawcę terminu i harmonogramu wykonywania usług, 

b) usług złej jakości, 

c) Wykonawca  nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy oraz nie kontynuuje usługi pomimo 

wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

d) trzykrotnego nierealizowania lub niewłaściwego zrealizowania reklamacji, 

 

§ 10 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 11 

Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy, których nie da się rozstrzygnąć 
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polubownie będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Zamawiającego. 

 

§ 12 

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności UMOWY. 

 

§ 13 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa egzemplarze dla Zamawiającego a 

jeden dla Wykonawcy. 

 

 

ZAMAWIAJACY:                                                                                     WYKONAWCA: 

 

 

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

 

 

Załącznik do umowy na usługi pralnicze 

 

Wykaz jednostek organizacyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach 

 

 

L.p. Nazwa jednostki organizacyjnej 
 

Adres jednostki organizacyjnej 

Częstotliwość rozwozu czystej 

bielizny i odbioru brudnej bielizny  

1.  Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy  
 
 
 
Sędziszów Młp. ul. Wyspiańskiego 14 od poniedziałku do soboty włącznie 

w godzinach od 730- 1000 

2.  Oddział Chorób Wewnętrznych 

3.  Oddział Neurologiczny 

4.  Oddział Chirurgii Planowej 

5.  Izba Przyjęć 

6.  Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii  

7.  Przychodnia Rejonowa 
Sędziszów Młp. ul. Wyspiańskiego 14 od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 730- 1000 

8.  Przychodnia Rejonowa 

 
Sędziszów Młp. ul. 3 Maja 2 

2 razy w tygodniu  

poniedziałek, czwartek  

w godzinach 730 - 1000 

9.  Przychodnia Rejonowa 

 
Ropczyce ul. Wyszyńskiego 54 

2 razy w tygodniu  

poniedziałek, czwartek  

w godzinach 730 - 1000 

10.  
Filia Przychodni Rejonowej w  Ropczycach  

Lubzina 223 

Raz w tygodniu 

11.  Niedźwiada 10 

12.  

Filia Przychodni Rejonowej w  Sędziszowie 

Młp. 

Będziemyśl 34 

13.  Bystrzyca 34 

14.  Czarna Sędziszowska 144 

15.  Iwierzyce 81 

16.  Zagorzyce 190 


