
Załącznik Nr 5 do SIWZ
           

                                                                                                              

UMOWA  Nr A.AT. 381/   /2017 - wzór

zawarta  w  dniu…………………r.  w  Opolu  Lubelskim,  pomiędzy  …...............................................................
…..............................................................................................................................................................

zwanym w dalszej treści „Wykonawca”
a
Powiatowym Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4A,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców  prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin –Wschód w Lublinie z siedzibą w
Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000487468, gdzie znajdują się
akta spółki, reprezentowaną przez ............................................................, zwaną w dalszej treści „Zamawiający ”

łącznie zwanymi „Strony”, a każda z osobna „ Strona”
     

Stosownie  do wyniku postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego na  „Pranie  wodne i  chemiczne
bielizny szpitalnej, odzieży roboczej i ochronnej, materacy, poduszek z pierza i syntetycznych oraz nakładek na mopy
wraz z transportem dla Szpitala w Opolu Lubelskim przy ul. Szpitalnej 9  i Szpitala  w Poniatowej przy ul. Fabrycznej 18”,
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego i wyboru oferty Sprzedawcy, Strony zawierają umowę o treści:

§ 1.
1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonywania  na  rzecz  Zamawiającego  usługi  polegającej  na  praniu  i

czyszczeniu na sucho – pranie wodne i chemiczne bielizny szpitalnej, odzieży roboczej i ochronnej, materacy,
poduszek z pierza i syntetycznych oraz nakładek na mopy wraz z transportem.

2. Cały asortyment wymieniony w ust.  1 objęty wykonywaniem usługi,  o której mowa w ust.  1, dla potrzeb
umowy określa się, jako „towar”.

§ 2.
Zamawiający  zobowiązany  jest  do  przygotowywania  towaru  do  prania,  polegającego  na  asortymentowym
segregowaniu towaru z podziałem na poszczególne jednostki / komórki organizacyjne w tym oddziały.

         § 3.
Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 
1. Wykonawca musi posiadać aktualną opinię lub zaświadczenie Państwowej inspekcji sanitarnej potwierdzającej, że 
pralnia spełnia wymagania sanitarne, a także przedstawi aktualne oświadczenie, iż pralnia posiada m.in. barierę 
sanitarną, wydzielone pralnice dla prania bielizny noworodkowej i dzieci młodszych, komorę do dezynfekcji materacy, 
kocy i poduszek - wykonanie usługi musi być zgodne z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i Państwowego 
Zakładu Higieny.
2. Świadczenie usługi musi  być zgodne z normami sanitarno-epidemiologicznymi dla procesów prania i dezynfekcji 
oraz technologią i warunkami obowiązującymi w zakładach opieki zdrowotnej, a zastosowane preparaty muszą 
posiadać dokumenty dopuszczające do stosowania zgodnie z obowiązującymi wymogami.
3. Dostawy i odbiór towaru do ZOL w Szpitalu w Opolu Lub. przy ul.  Szpitalnej 9 i do punktu pralniczego w Szpitalu w 
Poniatowej przy ul. Fabrycznej 18.
4. Odbieranie i dostarczanie bielizny posegregowanej asortymentowo z  podziałem na poszczególne jednostki 
organizacyjne w tym oddziały – codziennie (oprócz sobót, niedziel i świąt) w godzinach od 700 do830, bielizna czysta 
powinna być zapakowana w  dwa worki foliowe, których koszt jest wliczony w cenę usługi.
5. Wykonanie usługi jak w dzień powszedni w przypadku przedłużonego weekendu trwającego dłużej niż 3 dni.
6. Wykonanie usługi odbywać się  będzie środkami transportu przystosowanymi do tego typu usługi, posiadającymi 
pozytywną opinię Państwowego Inspektora Sanitarnego . Środki transportu brudnej i czystej bielizny winny być 
oddzielone lub posiadać szczelną podzieloną komorę załadunkową tak, aby bielizna czysta nie miała możliwości 
jakiegokolwiek kontaktu z brudną bielizną.
7. Osoba dostarczająca bieliznę zobowiązana jest posiadać prawidłowy ubiór: fartuch ochronny i rękawice ochronne.
8. Wykonawca odpowiada za zgodność asortymentu z wykazem zdawczo-odbiorczym otrzymanej bielizny szpitalnej, a 
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faktycznym odbiorem.
9. Zbiorczy, miesięczny wykaz upranej bielizny w kilogramach dla poszczególnych komórek organizacyjnych Wykonawca
dołączy do faktury.
10. Wykonywanie drobnych napraw, polegające na cerowaniu uszkodzeń bielizny, przyszywaniu guzików, wymiana 
uszkodzonych zamków i zapięć itp.
11. Oddzielne pakowanie posegregowanej asortymentowo bielizny uszkodzonej  i innego asortymentu składającego się
na towar w stopniu nie nadającym się do dalszego użytku.
12. Pranie i sterylizacja bielizny z oddziału dziecięcego dla noworodków i dzieci młodszych do lat  3  / pakowana: 10 
sztuk pieluch, 5 sztuk kaftanów, oznaczenie wskaźnikiem sterylizacji zawierającym datę/.
13. Bielizna skażona, w oznakowanych workach (czerwonych), musi być poddana dezynfekcji w środkach o szerokim 
spektrum działania. 
14. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, co najmniej raz na kwartał aktualne wyniki badań mikrobiologicznych, 
wykonane na koszt własny czystej, wysuszonej, przygotowanej do pakowania bielizny, w ilości minimum 4 badania,
- w przypadku negatywnych wyników mikrobiologicznych wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia 
ponownych badań nie później niż w ciągu 2 tygodni od uzyskania wyniku. Dokumenty potwierdzające Wykonawca 
przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania własnych wymazów czystościowych, w chwili dostarczenia bielizny 
do magazynu Zamawiającego w obecności pracownika Wykonawcy i na jego koszt w razie nieprawidłowych wyników. 
16. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i materialną za wykonanie usługi w zakresie jakości i zgodności z 
wymogami sanitarnymi wobec organów kontroli  (Państwowy Inspektor Sanitarny).
17. Wykonawca przedstawi oddzielną procedurę dezynfekcji i prania bielizny operacyjnej /z oznaczaniem krotności 
prania/,  fasonowanej, nakładek na mopy i materacy /dezynfekcja materacy w komorze dezynfekcyjnej/
18. Wywabianie plam w sposób nie powodujący uszkodzenia bielizny i innego asortymentu.
19. Ubrania szpitalne w szczególności odzież ochronna personelu (biała, zielona i inna), powinna być dostarczona po 
wykonaniu usługi w ciągu 7 dni od daty przyjęcia przez Wykonawcę.
20. Na okres trwania umowy Wykonawca użyczy zamawiającemu:
    -  nową bieliznę pościelową w ilości 200 kompletów.
21. Wykonawca odpowiada za uszkodzenia mechaniczne tj: poszarpane brzegi, dziury, stopione guziki i zamki powstałe 
podczas technologii prania.
22. Wszelkie reklamacje dotyczące uszkodzeń bielizny lub jakości prania zgłoszone przez Zlecającego na piśmie 
Wykonawca jest zobowiązany usunąć w przeciągu 7 dni. 
23. Wykonawca jest zobowiązany do załączenia dokumentacji dotyczącej opisu sposobu i technologii prania –  
procedury przyjmowania transportu, prania i dezynfekcji bielizny, a także czyszczenia i dezynfekcji całego wyposażenia, 
powierzchni pomieszczeń pralni i higieny pracowników.
24. Wykonawca jest zobowiązany do załączenia wykazu środków stosowanych do prania i dezynfekcji oraz atesty i 
certyfikaty tych środków.
25. Wykonawca załączy do oferty protokół kontroli Inspektora Sanitarnego, z okresu ostatnich 12 miesięcy, nie 
stwierdzającego nieprawidłowości odnośnie w/w wymagań.

§ 4.
1. Odbiór ilościowy towaru do wykonania usługi dokonywany będzie w sztukach.
2. Odbiór towaru po wykonaniu usługi dokonywany będzie w sztukach i kilogramach.
3. Wykonawca  ponosi  pełną odpowiedzialność  za  towar  od momentu  jego  pobrania  z  punktów pralniczych

Zamawiającego do momentu jego zdania w tych punktach po wykonaniu usługi.

§ 5.
1. Strony ustalają cenę netto za usługę prania 1 kg towaru, zgodną z ofertą na kwotę wynoszącą .........zł. 

słownie: ............................................... za wartość netto wynoszącą  .................... zł. 
słownie ................................................ i cenę brutto po dodaniu podatku od towarów i usług VAT w wysokości 
23% wynoszącą za 1 kg towaru ...............zł 
słownie: .......................................................................................................... 
za wartość brutto ........................... zł 
słownie: ...................................................................................................................................

2. Cena określona w ust. 1 zawiera poza usługą prania koszt prasowania, dezynfekcji, krochmalenia, suszenia,
transportu, załadunku, rozładunku itp.

3. Okres rozliczeniowy - miesiąc kalendarzowy.
4. Należność za okresy określone w ust. 3 Zamawiający będzie płacił w terminie 60 dni od zakończenia miesiąca i
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dostarczenia faktury, na konto Wykonawcy podane na fakturze.
5. Cena określona w ust. 1 jest ceną stałą przez okres umowy.

§ 6.
Zamawiający ma prawo przeprowadzania kontroli  warunków, w jakiej wykonywana jest usługa prania oraz kontroli
bakteriologicznej pranego towaru.

§ 7.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  wszelkie  szkody  powstałe  na  skutek  podania  w  ofercie  nieprawdziwych
danych o przedmiocie umowy a także powstałych na skutek nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy.

§ 8.
1. Umowę strony zawierają na 24 miesiące  od ………………………………. r. do ....................................... 
2. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  rozwiązania  umowy  za  uprzednim  powiadomieniem  Wykonawcy  na

siedem dni  przed terminem rozwiązania  umowy w przypadku naruszenia  przez  Wykonawcę  postanowień
umowy, a w szczególności § 3. 

3. Umowa może być przez każdą ze stron rozwiązana za wypowiedzeniem z zachowaniem miesięcznego okresu
wypowiedzenia, którego bieg rozpoczyna się od pierwszego dnia następnego miesiąca.

§ 9.
1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne. Podstawę do naliczania kar 

umownych stanowi wartość usługi brutto zł ....................... (słownie: ..............................................................).
2. Kary umowne będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
b) za rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10%.

2) Zamawiający:
a) za zwłokę w odbiorze partii przedmiotu umowy w wysokości 0,1% za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
b) za rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10%.

3. Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wartość kar umownych.

§ 10.
Sprzedawca oświadcza, że został poinformowany, iż Kupujący (będąc świadom wpływu na środowisko naturalne oraz
czując się zobowiązanym do systematycznej poprawy oddziaływania na otoczenie przyrodnicze i społeczne) wdrożył
system zarządzania środowiskowego według normy  EN ISO 14001:2004. 

§ 11.
    Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.

§ 12.
W sprawach, które nie zostały uregulowane postanowieniami umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

§ 13.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

           

                       Wykonawca:                                                                                                 Zamawiający:
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