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Załącznik nr 6 do SIWZ
UMOWA nr ……./2014 - Projekt
Zawarta w dniu ………….. r. w Rzeszowie, pomiędzy Szpitalem Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi
Królowej z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Lwowskiej 60, reprezentowanym przez:
mgr Janusza Solarza - Dyrektora Szpitala,
wpisanym do KRS pod numerem 0000004665, Regon – 690697529, NIP- 813-15-02-114
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,
a
….....................................................................................................................................................
reprezentowanym przez:
.........................................................................................................................................................
wpisanym do KRS pod numerem......................, Regon - ........................, NIP - ...........................
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego treści następującej:
Przedmiot i wartość zamówienia
§1
1. Umowa reguluje zasady świadczenia kompleksowej usługi prania dla Szpitala Wojewódzkiego nr 2 im.
Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie – zwanego dalej przedmiotem zamówienia - zgodnie z Opisem
przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do umowy, stanowiącym integralną część niniejszej umowy.
2. Łączna wartość brutto niniejszej umowy wynosi ……………….. zł (słownie: ……………………………..).
Wartość ta została wyliczona w oparciu o ceny jednostkowe podane w Załączniku nr 2 do umowy.
3. W cenach jednostkowych zawarte są wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do umowy.
4. W przypadku zmiany przepisów dotyczących wysokości podatku VAT ceny ulegną zmianie stosownie do
tych przepisów.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości usług będących przedmiotem zamówienia
niż podane w formularzu cenowym, w przypadku wystąpienia sytuacji trudnej do przewidzenia w chwili
zawarcia umowy. W takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z
tytułu wykonania części umowy, bez naliczania jakichkolwiek kar. Zamawiający przewiduje, że może to
być ilość mniejsza do 20%. Rozpoczynając przetarg Zamawiający działa w najlepszej wierze
zrealizowania zamówienia w całości.
6. Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych netto przez cały okres trwania umowy, tj. przez okres
36 miesięcy od daty podpisania umowy.
Sposób realizacji
§2
1. Wykonawca będzie dokonywał odbioru i dostawy bielizny szpitalnej i szpitalnej odzieży roboczej w
dniach i godzinach ustalonych przez Zamawiającego:
a) Dostarczanie czystej bielizny szpitalnej i szpitalnej odzieży roboczej codziennie
- od poniedziałku do piątku, w godz.: 7.30 do 8.00 i 11.00 – 12.00
-w soboty, w godz. 7.30-8.00
b) Odbiór brudnej bielizny szpitalnej i szpitalnej odzieży roboczej codziennie:
- od poniedziałku do piątku, w godz. 10.30 do 11.00 i 12.30-13.30;
- w soboty, w godz.: 11.30-12.00
2. Przekazywanie bielizny pościelowej i szpitalnej odzieży roboczej osobie wykonującej transport do pralni
oraz odbiór pościeli i szpitalnej odzieży roboczej z pralni odbywać się będzie na podstawie „Spisu
bielizny” Załącznik nr 3 do umowy, stanowiącym integralną część niniejszej umowy.
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3. Bielizna szpitalna i szpitalna odzież robocza, posegregowana, poskładana i zapakowana w przezroczyste
podwójne worki foliowe w sposób uniemożliwiający ich zabrudzenie (każdy asortyment oddzielnie:
poszwy, prześcieradła- pakowane po 10 szt, poszewki, podkłady – chusty operacyjne, odzież robocza –
pakowana po 10 szt.), zgodnie z oznaczeniem stosowanym w Szpitalu (logo szpitala), oraz z nazwą
oddziału docelowego i wykazem bielizny czystej znajdującej się w worku dla każdej komórki-oddziału
szpitalnego.
4. Każdy rodzaj bielizny szpitalnej i szpitalnej odzieży roboczej będzie ważony i liczony przez
pracowników Zamawiającego i Wykonawcy jednocześnie.
5. Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu tego samego rodzaju i ilości bielizny i szpitalnej odzieży
roboczej. Zwrot wypranej bielizny następować będzie w ciągu 24 godz. od odbioru brudnej – od
poniedziałku do soboty.
6. W przypadku zniszczenia (utraty walorów estetycznych lub użytkowych) oraz braków ilościowych,
Wykonawca będzie zobowiązany do zakupienia na własny koszt i przekazania takiej ilości i rodzaju
prania jaka uległa uszkodzeniu, zagubieniu w terminie 3 dni od momentu zgłoszenia reklamacji w formie
pisemnej. Asortyment uszkodzony wykonawca zobowiązany jest zapakować osobno.
7. Wykonawca odpowiada za oddany do prania asortyment od momentu jego odebrania do czasu
przekazania czystej bielizny.
8. W razie awarii pralni Wykonawca zobowiązuje się zapewnić ciągłość usługi na własny koszt.
Faktury, Terminy płatności, cesja wierzytelności
§3
1. Strony ustalają, że płatność za przedmiot umowy będzie dokonywana na podstawie wystawionej faktury
po każdym miesiącu kalendarzowym przelewem bankowym z rachunku Zamawiającego na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT w terminie 60 dni od dnia otrzymania faktury VAT.
2. Faktury wystawiane będą do 10 dnia każdego miesiąca na podstawie zestawień, o których mowa w § 4,
ust. 3 lit. c. z miesiąca poprzedniego.
3. Wykonawca zobowiązuje się nie podejmować, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego
żadnych czynności, w szczególności nie zawierać umów, których skutkiem mogłoby być przejście
na osobę trzecią, na podstawie umowy lub z mocy prawa, wierzytelności przysługującej Wykonawcy
w stosunku do Zamawiającego.
4. Za każde pojedyncze naruszenie postanowienia o którym mowa w § 3 ust. 3, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości umowy. Karę umowną Wykonawca
zobowiązany jest zapłacić w terminie 14 dni po otrzymaniu pisemnego wezwania od
Zamawiającego.
Postanowienia stron, BHP
§4
1. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia z wykorzystaniem środków piorących,
dezynfekcyjnych, piorąco - dezynfekcyjnych, z terminami ważności nie krótszymi niż 6 miesięcy, licząc
od dnia produkcji.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- kontroli procesu prania oraz prawidłowości funkcjonowania pralni zgodnie z umową,
- kontroli dokumentacji procesów prania,
- wglądu do protokołów kontroli przeprowadzonych przez nadzór sanitarno-epidemiologiczny,
-wglądu do aktualnych kart charakterystyki środków piorących, dezynfekcyjnych, piorącodezynfekcyjnych,
3.Wykonawca zobowiązuje się do:
a) transportu bielizny szpitalnej i odzieży roboczej szpitalnej środkami transportu dopuszczonymi do
transportu przedmiotu zamówienia przez właściwą Stację Sanitarno-Epidemiologiczną
b) zakupu środków piorących, dezynfekcyjnych, piorąco - dezynfekcyjnych, przeźroczystych worków
foliowych, rękawów papierowo-foliowych, testów chemicznych oraz innych materiałów
potrzebnych do wykonania usługi.
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c) sporządzania comiesięcznych zestawień wypranego asortymentu.
d) wyposażenia pracowników odbierających bieliznę i odzież roboczą szpitalną w odzież roboczą i
środki ochrony indywidualnej.
e) zatrudniania przy ww. pracach pracowników posiadających:
- aktualne szkolenia w zakresie BHP,
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy,
- szczepienia ochronne przeciw WZW typu B.
4. Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do spełnienia wymogów wynikających z art. 208 § 3 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy.
5. Ze strony Zamawiającego informacje, o których mowa w art. 208 § 3 KP przekazywać będzie Specjalista
ds. BHP i Inspektor ds. P. Poż.
6. Osobą odpowiedzialną za spełnienie wymagań opisanych w tym paragrafie i koordynatorem jest
przedstawiciel Wykonawcy: ……………………………………..
Oświadczenia Wykonawcy
§5
Wykonawca oświadcza, że:
- posiadanie pralni z barierą higieniczną między stroną brudną i czystą poprzez fizyczny i funkcjonalny
podział na strefę brudna i czystą, w tym posiadanie pomieszczeń urządzonych w sposób zapewniający
zachowanie bariery higienicznej rozumianej jako całkowite wyeliminowanie stykania się bielizny czystej z
brudną oraz pracowników z tych dwóch stref a także trójstopniową śluzę szatniową usytuowaną między
strefą czystą i brudną oddzielającą oba obszary ścianami do pełnej wysokości pomieszczenia.
Strefa brudna i czysta pralni powinny być podłączone do oddzielnych zespołów wentylacyjnych
- pomieszczenia, urządzenie, wyposażenie pralni, w której wykonywana będzie usługa są dopuszczone przez
właściwą Stację Sanitarno – Epidemiologiczną do prania bielizny szpitalnej
 posiada środki transportu dopuszczone do transportu przedmiotów zamówienia przez Stację Sanitarno –
Epidemiologiczną, nazwa środka transportu:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………


posiada komorę dezynfekcyjną lub możliwość korzystania z niej

-stosowane w procesie prania środki piorące, dezynfekcyjne, piorąco - dezynfekcyjne mają działanie
bakteriobójcze, prątkobójcze, wirusobójcze i grzybobójcze i spełniają wymagania zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
- procedury (technologie) przyjmowania, prania, dezynfekcji i sterylizacji pieluch i bielizny noworodkowej
oraz transportu przedmiotów zamówienia odbywać się będą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami,
- posiada pralnię, w której będą świadczone usługi, spełniającą wszystkie wymogi Zamawiającego opisane
powyżej.
Nadzór nad realizacją umowy
§6
1. Za realizację niniejszej umowy po stronie Zamawiającego odpowiedzialne są następujące osoby:
P. ………………..…………………….., nr tel. ……………………………………..,
P. ………………..…………………….., nr tel. ……………………………………..,
2. Za realizację niniejszej umowy po stronie Wykonawcy odpowiedzialne są następujące osoby:
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P. ………………..…………………….., nr tel. ……………………………………..,
P. ………………..…………………….., nr tel. ……………………………………..,
Kary umowne
§7
Strony ustalają następujące kary umowne:
1. Za każdy dzień przerwy w świadczeniu usług objętych umową Zamawiającemu przysługuje kara
umowna w wysokości 5% średniej opłaty miesięcznej, liczonej wg rachunków z ostatnich trzech
okresów rozliczeniowych.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości umowy.
3. W przypadku gdyby w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę u
Zamawiającego powstała szkoda z przyczyn wymienionych wyżej powstała szkoda przewyższająca
ustanowioną karę umowną, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy odszkodowania
uzupełniającego.
4. W przypadku gdyby w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę u
Zamawiającego powstała szkoda z przyczyn innych niż wymienione wyżej Zamawiający ma prawo
żądać od Wykonawcy odszkodowania do wysokości rzeczywistej szkody.
5. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zapłatę kar umownych, kary umowne
Wykonawca zobowiązany jest zapłacić niezwłocznie po otrzymaniu pisemnego wezwania
Zamawiającego pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.
Odstąpienie od umowy
§8
1. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić jednostronnie w każdej chwili w przypadku
zaistnienia jednego z wymienionych przypadków:
a) w trybie określonym w art. 145 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
b) w przypadku powtarzającego się wykonywania przez Wykonawcę usługi złej jakości lub ze
zwłoką
c) jeżeli Wykonawca odmówi wykonywania usługi Zamawiającemu z jakiejkolwiek przyczyny.
2. Odstąpienie od umowy w przypadku 1b,c przez Zamawiającego poprzedzone zostanie co najmniej 3 krotnym upomnieniem Wykonawcy na piśmie (art. 491 i następne Kodeksu Cywilnego stosuje się).
3. Z tego tytułu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne inne roszczenia poza roszczeniem o zapłacenie
za usługi już wykonane dla Zamawiającego.
Reklamacje
§9
1. Zamawiającemu przysługuje prawo sprawdzenia dostarczonej bielizny pod względem jakościowym i
ilościowym w terminie 2 dni od chwili jej przyjęcia.
2. W przypadku stwierdzenia wad ilościowych lub jakościowych w dostarczonej bieliźnie szpitalnej i
szpitalnej odzieży roboczej Zamawiający zawiadomi o powyższym niezwłocznie Wykonawcę.
3. Wykonawca zobowiązany jest do załatwienia reklamacji Zamawiającego w terminie 48 godzin od chwili
zgłoszenia reklamacji.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonej bielizny i odzieży roboczej
szpitalnej i żądania wymiany na wolną od wad w przypadku dostarczenia:
a) niezgodnie z umową,
b) w niewłaściwych opakowaniach,
c) nie będącej własnością Zamawiającego.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
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§ 10
1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3%
ceny całkowitej podanej w ofercie zgodnie z art. 147-151 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych.
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy.

Zmiana umowy
§ 11
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie
pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
2. Strony ustalają, że nie przewidują zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy z wyjątkiem zmian, których konieczność wprowadzenia wynika z
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne
dla zamawiającego, zmian przewidzianych w § 1 ust. 4 i 5, a nadto
a) nastąpią przekształcenia własnościowe,
b) nastąpią zmiany techniczne lub organizacyjne,
c) nastąpią zmiany adresu,
d)wprowadza się zamienniki (w razie zakończenia, wstrzymania, wycofania produkcji – dotyczy
środków piorących i dezynfekcyjnych lub piorąco - dezynfekcyjnych – w takim przypadku zastępuje
się je produktem o takich samych lub lepszych właściwościach)
f) następuje konieczność poprawienia pomyłek.
Okres obowiązywania umowy
§ 12
1. Umowa obowiązuje przez okres 36 miesięcy tj. od …………………… r. do ………………….. r.
2. W przypadku, gdy Zamawiający nie zamówi w okresie obowiązywania niniejszej umowy, całości
przedmiotu zamówienia, okres obowiązywania umowy może ulec przedłużeniu do czasu
całkowitego zrealizowania umowy, nie dłużej jednak niż na okres 4 lat od dnia jej podpisania, z
zastrzeżeniem § 1 ust. 5 niniejszej umowy.
Inne postanowienia
§ 13
Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania umowy do utrzymywania ważnego
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności w zakresie
odpowiadającym przedmiotowi niniejszej umowy.
§ 14
1. W przypadku konieczności realizacji przez Zamawiającego zadań wynikających z:
1) ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada
1967 r. (t. j. Dz.U.2012 r. poz.461 z późn.zm.)
2) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania
oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych
sprawach (Dz. U. z 2012 r. poz.741),
a polegających w szczególności na zwiększeniu bazy szpitalnej i zmiany jej profilu Wykonawca
zobowiązuje się do zawarcie umowy w trybie art.67 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp na świadczenie usługi prania dla
Zamawiającego w takim zakresie, który umożliwi Zamawiającemu wypełnienie ustawowych obowiązków.
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§ 15
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych, kodeksu cywilnego, kodeksu pracy oraz właściwe przepisy szczególne.
§ 16
Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądowi
powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego.
§ 17
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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