Dodatek nr 3 do SIWZ SPZOZ PRANIE / 2019
U M O W A projekt
Zawarta w dniu ...................2019r w Sokółce pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Sokółce z siedzibą w 16-100 Sokółka ul. gen.
Władysława Sikorskiego 40, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000003870, nr NIP 545-14-93-579, reprezentowanym przez:
1.Jerzego Kułakowskiego
- dyrektor
zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym,
a .............. reprezentowaną przez:
1........................................................................
2...........................................................................
zwanym w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą
Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie przetargu publicznego nieograniczonego o wartości
przekraczającej w równowartość 221000 euro rozstrzygniętego w dniu ...............2019r.

nie

§1
1. Od dnia ……….2019r Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi pralniczej
wraz z transportem zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy (sporządzonym w oparciu o ofertę
Wykonawcy).
§2
1. Podstawą ustalenia wartości miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy będzie ilość upranej bielizny
przemnożona przez cenę wynikającą z formularza ofertowego za 1 kg.
2. Należności Wykonawcy za wykonane usługi będą płatne na podstawie faktur VAT wystawianych przez
Wykonawcę za każdy miesiąc kalendarzowy.
3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należności na konto Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie do …
dni od daty otrzymania faktury.
4. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca nie może przenieść na inny podmiot wierzytelności przysługujących mu
względem Zamawiającego, a wynikających z niniejszej umowy, bez zgody organu tworzącego.
§3
1. Usługi objęte przedmiotem umowy będą wykonywane w siedzibie Wykonawcy.
2. Pralnia winna posiadać pozytywna opinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotycząca prowadzenia usług
pralniczych dla jednostek ochrony zdrowia, w tym w szczególności bielizny ogólnoszpitalnej.
3. Wykonawca zabezpieczy ciągłość świadczenia usług, w przypadku wystąpienia awarii urządzeń pralniczych.
§4
1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiotowa usługa wykonywana będzie rzetelnie i z należytą starannością
zgodnie z obowiązującymi wymogami sanitarnymi i higienicznymi, jakie nakładane są na proces prania oraz
zgodnie z technologią i warunkami obowiązującymi w placówkach służby zdrowia.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i materialną za wykonywane usługi pralnicze w zakresie jakości i
zgodności z wymogami sanitarnymi wobec organów kontroli tj: (Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Państwowa
Inspekcja Pracy, BHP, Zespół ds Zakażeń Szpitalnych u Zamawiającego).
3. W przypadku wykonania usługi o niewłaściwej jakości Wykonawca w ramach reklamacji usunie
nieprawidłowości na własny koszt.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo do reklamacji w przypadku nieprawidłowego wykonania usługi Wykonawca
ma obowiązek rozpatrzyć i załatwić (nieodpłatnie) każdorazowo złożoną reklamację w terminie nie dłuższym niż
3 dni robocze od dnia złożenia reklamacji.
5. W przypadku nie dochowania terminu o którym mowa w ust. 4 umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w
wysokości 0,02% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia.
6. O wszystkich stwierdzonych wadach Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę na piśmie.
7. Wykonawca raz w miesiącu do 15 dnia każdego miesiąca, podczas trwania umowy własnym staraniem i na
własny koszt wykona i dostarczy Zamawiającemu kopię badań mikrobiologicznych wykonanych w pralni
Wykonawcy potwierdzonych przez certyfikowane laboratorium mikrobiologiczne. Zamawiający będzie miał
prawo do przeprowadzenia we własnym zakresie okresowych kontroli czystości mikrobiologicznej w chwili
dostarczenia bielizny do magazynu Zamawiającego. Pobranie próbek wymazu odbędzie się w obecności
pracownika Wykonawcy.
8. W przypadku nie dochowania terminu o którym mowa w ust. 7 umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w
wysokości 0,02% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia.
§5

1. Zamawiający może odstąpić od umowy bez prawa Wykonawcy do odszkodowania, jeżeli:

a) zostanie zgłoszona upadłość Wykonawcy lub rozwiązanie firmy,
b) zostanie dokonane zajęcie majątku Wykonawcy służącego wykonaniu umowy na podstawie tytułu

egzekucyjnego,
c) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania usługi i nie kontynuuje jej pomimo

dodatkowego wezwania Zamawiającego.
d) Wykonawca nie wykonuje usługi zgodnie z umową lub nienależycie wykonuje zobowiązania umowne,

2. Wykonawca może odstąpić od umowy bez prawa Zamawiającego do odszkodowania jeżeli:
a) Zamawiający zalega z zapłatą przez trzy kolejne miesiące.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy na podstawie przesłanek zawartych w art. 145
ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
5. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1–1b, 1d i 1e;
2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1;
3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na
nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający
udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części umowy.
§6
1. Osobą upoważnioną do kontaktów, a także odbioru zamówień i składania reklamacji ze strony Wykonawcy
jest: .......................................................................... tel. ...............................e-mail………………….
2. Ze strony Zamawiającego, za prawidłową realizację umowy pod względem merytorycznym odpowiedzialna
jest: Jolanta Rokicka tel. - 85 7220 412 e-mail - sekretariat@szpitalsokolka.pl
3. Strona zainteresowana poinformuje drugą Stronę niniejszej umowy w formie pisemnej o każdorazowej zmianie
osoby upoważnionej do składania lub odbioru niniejszych zamówień. To samo dotyczy zmiany jej danych.
§7
1. Umowa zostaje zawarta na okres 30 miesięcy licząc od dnia jej podpisania tj. do dnia ............2022r.
2. Strony zastrzegają sobie prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 1 miesięcznego okresu
wypowiedzenia.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości brutto umowy wskazanej w
załącznik nr 1 do niniejszej umowy, w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z naruszeniem §7
ust. 2 umowy , lub w przypadku konieczności wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z winy leżącej po
stronie Wykonawcy.
4. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę raz na kwartał aktualnych druków ZUS ,,Dane Ubezpieczenia”
(Platforma Usług Elektronicznych) lub oświadczenia dla pracowników opisanych w § 26 SIWZ lub w ilości
zmniejszonej Zamawiający może nałożyć karę umowną w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego brutto
za każdy dzień opóźnienia, do czasu uzupełnienia.
§8
1. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle realizacji postanowień umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie
sądów właściwych miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§9
1. Z zastrzeżeniem ust. 2 Strony mogą zmienić postanowienia umowy w formie pisemnego aneksu.
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że zaistniała jedna z okoliczności wymienionych w ust. 3, na zasadach
określonych w ust. 4.
3. W trakcie obowiązywania umowy strony dopuszczają następujące zmiany jej postanowień:
1) Istotne zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano
wyboru wykonawcy, wyłącznie w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa (VAT) mających
wpływ na realizację umowy.
2) zmianę osób wyznaczonych przez Strony do nadzoru,
a) zmianę terminu realizacji umowy w wyniku działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na
terminowość wykonywania usługi.
b) Strony ustalają, że ceny w załączniku nr 1 do umowy mają być niezmienne przez minimum pierwsze
12 miesięcy trwania umowy z zastrzeżeniem §9 ust. 3 pkt. 1.
c) Strony ustalają, że ceny o których mowa w ppkt. b będą mogły podlegać waloryzacji w trakcie
obowiązywania umowy w przypadku zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę, zmiany zasad
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Waloryzacja zostanie dokonana na pisemny wniosek

Wykonawcy skierowany do Zamawiającego wraz z uzasadnieniem oraz szczegółowym wyliczeniem
wpływu zmiany na ponoszone przez Wykonawcę koszty wykonania zamówienia. Waloryzacja
wynagrodzenia może nastąpić po upływie 60 dni od dnia zmiany w/w przepisów.
4. Każda ze stron umowy, która poweźmie informację o okolicznościach stanowiących podstawę do
wprowadzenia stosownych zmian w treści umowy, zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym drugą
stronę przedstawiając propozycję aneksu.
5. W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 10
1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy, 1 egz. dla
Zamawiającego.
WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik nr 1
cenowy do umowy zawartej w dniu ..............2019r. w Sokółce pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Sokółce z siedzibą w Sokółce ul. gen.
Władysława Sikorskiego 40, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000003870, nr NIP 545-14-93-579 reprezentowanym przez:
1. Jerzego Kułakowskiego
- dyrektor
zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym,
a ............................ reprezentowaną przez:
1. .......................................................... 2. .................................................
zwaną w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą
§1
Strony ustalają ceny obowiązujące w ramach umowy:
1. ,,Usługa pralnicza” - pranie z pełną dezynfekcją oraz prasowaniem i znakowaniem bielizny szpitalnej, odzieży
pacjentów, odzieży ochronnej, odzieży roboczej, poduszek z anilany, koców, materaców, pokrowców na
materace, udogodnienia, kołdry, ręczniki, pieluchy, bielizna dla dzieci i niemowląt (kaftaniki, czapeczki,
kocyki), firan, ścierek, nakładek do mopów. Wykonawca po podpisaniu umowy użyczy Zamawiającemu urządzenie
znakujące wraz z etykietami na okres 30 dni.
2. Naprawa bielizny szpitalnej i odzieży.
3. Transport bielizny do i od szpitala 6 dni w tygodniu tj: od poniedziałku do soboty włącznie.
4. Dostarczanie czystej i odbierania brudnej bielizny z punktu magazynowania w szpitalu.
5. Pakowanie bielizny szpitalnej w worki foliowe o zwiększonej wytrzymałości – kolorystykę i ilość worków należy
uzgodnić z Zamawiającym.
6. Czas wykonania usługi nie może przekroczyć 24 godzin od momentu odebrania od Zamawiającego bielizny brudnej
do momentu przekazania przez Wykonawcę czystej.
7. Usługa winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi wymogami sanitarno-epidemiologicznymi dla procesów
prania i dezynfekcji oraz technologią i warunkami obowiązującymi w placówkach służby zdrowia z zastosowaniem
preparatów posiadających odpowiednie dokumenty dopuszczające do stosowania zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
8. Usługa musi być wykonana zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.
9. Pralnia winna posiadać pozytywną opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczącą prowadzenia usług
pralniczych dla jednostek ochrony zdrowia, w tym w szczególności bielizny ogólnoszpitalnej,
10. Używane do realizacji usługi środki piorące i preparaty dezynfekcyjne muszą posiadać wymagane na mocy
aktualnych przepisów atesty oraz dopuszczenia do stosowania w zakładach opieki zdrowotnej, a ponadto powinny
zagwarantować właściwą jakość prania bez powodowania przyspieszonego zużycia bielizny oraz uczuleń.
Stosowane preparaty dezynfekcyjne winny posiadać certyfikat zgodności CE i wpis do rejestru Wyrobów
Medycznych na urzędowym formularzu określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia na produkt przeznaczony do
dezynfekcji bielizny operacyjnej i dopuszczony do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 13.09.2002r, o produktach
biobójczych dla pozostałych środków dezynfekcyjnych.
11. Dodatkowe wymagania dotyczące świadczonej usługi:

wyprana bielizna powinna być czysta sucha i wymaglowana,

asortyment nie nadający się do prania wodnego winien być czyszczony chemicznie, po oddzielnym
zapakowaniu przez Zamawiającego i przekazaniu na oddzielnym pokwitowaniu wykonawcy.



















odzież operacyjna i barierowa wielokrotnego użytku oraz pościel powinna być prana zgodnie z instrukcją
prania producenta (instrukcja w załączeniu)
wymagane jest stosowanie oddzielnych cykli prania bielizny pochodzącej z oddziałów szpitalnych, sal
operacyjnych, oddziału noworodkowego i oddziału ginekologicznego,
wymaga się aby bielizna czysta przewożona z pralni była poskładana, zapakowana oddzielnie z
poszczególnych komórek szpitala do opakowań jednorazowego użytku, a odzież ochronna na wieszakach także
w opakowaniach jednorazowego użytku.
Odzież fasonowa wymaga się aby była płukana w płynie antystatycznym.
Wykonawca raz w miesiącu do 15 dnia każdego miesiąca podczas trwania umowy własnym staraniem i na
własny koszt dostarczy Zamawiającemu kopię wykonanych badań mikrobiologicznych wykonanych w pralni
Wykonawcy potwierdzonych przez certyfikowane laboratorium mikrobiologiczne. Zamawiający będzie miał prawo
do przeprowadzenia we własnym zakresie okresowych kontroli czystości mikrobiologicznej w chwili dostarczenia
bielizny do magazynu Zamawiającego. Pobranie próbek wymazu odbędzie się w obecności pracownika
Wykonawcy.
Wykonawca raz w miesiącu podczas trwania umowy własnym staraniem i na własny koszt dostarczy
Zamawiającemu worki foliowe min 120L a 20 szt w rolce, min 100rolek w miesiącu do piątego dnia
miesiąca.
Transport bielizny czystej musi się odbywać w workach, opakowaniach jednorazowego użytku .
Wykonawca do realizacji usług na czas trwania umowy wyposaży Zamawiającego w pojemniki bądź wózki na
brudną bieliznę (w tym oddzielne pojemniki do bielizny zakaźnej), w odpowiedniej ilości, w które
Zamawiający będzie gromadził bieliznę gotową do transportu.
Bielizna brudna oraz czysta z punktu odbioru powinna być transportowana transportem Wykonawcy.
Pojazdy przeznaczone do realizacji zamówienia muszą być dostosowane do przewozu bielizny szpitalnej, mycie
i dezynfekcja powierzchni wewnętrznych pojazdów po każdym transporcie bielizny brudnej. Wyładunku i
załadunku bielizny dokonuje pracownik Wykonawcy wyposażony w odzież ochronną (fartuch rękawice).
Znakowanie worków z czystą bielizną asortymentowo i wagowo odpowiednio do każdej komórki
organizacyjnej.
Odzież ochronna powinna być prana oddzielnie i pakowana w oddzielne opakowania jednorazowego użytku po
uprzednim uprasowaniu, wymiana suwaków.
Zapewnienie dokumentacji zdawczo-odbiorczej brudnej i czystej bielizny.
Dostawa i odbiór bielizny powinna być realizowana 6 dni w tygodniu w godzinach 9:00-11:00. W przypadku nie
dostosowania się do wyznaczonego czasu dostaw i odbioru Zamawiający może nałożyć karę umowną w
wysokości 300,00zł brutto za każde zdarzenie potwierdzone notatką pracownika.
W przypadkach szczególnych (przedłużone dni wolne od pracy) Wykonawca zabezpieczy odbiór i dostawę
bielizny w dni wolne od pracy po obustronnych ustaleniach.
W ramach usługi wykonywane będą drobne naprawy np.: reperowanie bielizny, przyszywanie guzików,
zszywanie pęknięć bądź zszycie skrojonych elementów (poszewek, pokrowców), obszycie fartuchów,

12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i materialną za wykonywane usługi pralnicze w zakresie jakości i
zgodności z wymogami sanitarnymi wobec organów kontroli (Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Państwowa
Inspekcja Pracy, BHP, Zespół ds Zakażeń Szpitalnych u Zamawiającego).
13. Każdorazowa zmiana środków piorących lub dezynfekcyjnych musi być uzgodniona z Zamawiającym i
wprowadzona tylko i wyłącznie za jego zgodą.
14. Zamawiający wymaga zabezpieczenia pralni zapasowej na wypadek awarii maszyn piorących.
15. Zamawiającemu przysługuje prawo do reklamacji w przypadku nieprawidłowego wykonania usługi Wykonawca ma
obowiązek rozpatrzyć i załatwić (nieodpłatnie) każdorazowo złożoną reklamację w terminie nie dłuższym niż 3 dni
robocze od dnia złożenia reklamacji.

L.p
1

Nazwa asortymentu / usługi
Usługi pralnicze wraz z transportem bielizny
szpitalnej, odzieży ochronnej, odzieży roboczej,
poduszek z anilany, koców, materaców, firan,
nakładek do mopów dla SP ZOZ w Sokółce

J.m.

Ilość

kg

210000

Cena jedn
netto

%
VAT

Wartość umowy netto ................... zł, brutto ................. zł.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Cena jedn
brutto

