Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy
UMOWA Nr ............................
zawarta w dniu …………………..r. w Knurowie pomiędzy:
Szpital w Knurowie Sp. z o.o., ul. Niepodległości 8, 44-190 Knurów
NIP 969-15-54-118, REGON 241297217
KRS 0000334712, kapitał zakładowy 2.550.000 zł
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, który reprezentuje:
Prezes Zarządu
dr n. med. dr h.c. Michał Ekkert
z jednej strony,
a
…………………………………………………………………………………………………..
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, który reprezentuje:
……………………………………………………………………………………………………….
z drugiej strony, została zawarta umowa treści następującej:
§1
Na podstawie przeprowadzonego zgodnie z prawem zamówień publicznych postępowania
przetargowego numer procedury przetargowej: DZ/1/2019, zgodnie ze złożoną ofertą oraz
specyfikacją istotnych warunków zamówienia Zamawiający powierza, a Wykonawca
zobowiązuje się do ŚWIADCZENIA USŁUG PRALNICZYCH według Opisu przedmiotu
zamówienia stanowiącego integralną część niniejszej umowy, wraz z transportem bielizny
szpitalnej stanowiącej własność Zamawiającego dla Szpitala w Knurowie.
§2
1.

2.
3.

Usługi obejmują świadczenie usług pralniczych (pranie, odplamianie, prasowanie,
maglowanie, sortowanie, dezynfekcja) wraz z pracami szwalniczymi, wykorzystanie
własnego transportu przystosowanym do realizacji tej usługi oraz zabezpieczena czystego
prania przed zabrudzeniem podczas transportu.
Szczegółowe zasady dostaw i odbioru prania, zakres usług pralniczych, zasady transportu
prania, zasady reklamowania usług, a także harmonogram ich częstotliwości zawiera Opis
przedmiotu zamówienia stanowiący integralną część niniejszej umowy.
Przed przystąpieniem do realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia z
Zamawiającym Porozumienia o współpracy firm, których pracownicy wykonują prace dla
Szpitala w Knurowie Sp. z o.o., przestrzegania jego zapisów w trakcie trwania umowy –
Załącznik nr 1 do umowy oraz przedstawienia Zamawiającemu do wglądu dokumentów
wymaganych w Porozumieniu o współpracy firm.
§3

1.
2.

Całkowita i nieprzekraczalna wartość brutto zamówienia wynosi ……………., zgodnie
z załączonym do oferty Załącznikiem Formularz ofertowy stanowiącym integralną część
niniejszej umowy.
Zakres usług szacuje się na około 60 000 kg wypranego suchego prania na czas trwania
umowy, zaś ich wartość netto za 1 kg czystego suchego prania ……….. .
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3.

4.
4.1.
4.2.

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

Ilości podane przez Zamawiającego w Załączniku Opis przedmiotu zamówienia są
ilościami orientacyjnymi na okres realizacji zamówienia. Zamawiający będzie składał
w ciągu trwania umowy zamówienia wg rzeczywistych potrzeb. Zamawiający zastrzega
sobie możliwość niewykorzystania w pełni ilości zamawianych usług, a Wykonawca nie
będzie miał z tego tytułu roszczeń.
Strony ustalają następujące formy rozliczeń i płatności za usługi będące przedmiotem
zamówienia:
na podstawie comiesięcznej faktury VAT, z uwzględnieniem faktycznej ilości
wykonanego przedmiotu zamówienia wystawionej w oparciu o zatwierdzoną obustronnie
dokumentację zdawczo-odbiorczą za miesiąc poprzedni realizacji umowy,
podstawą wyliczenia ceny za miesięczną usługę jest iloczyn wagi czystego suchego prania
ważonego po wykonaniu usługi (Waga czystego suchego prania ustalona
u Zamawiającego w obecności obu stron jest ostateczna) i cena 1kg usługi pralniczej
określonej w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.
Wykonawca będzie zobowiązany do umieszczania na fakturze zapisu informującego, iż
zostały wykonane usługi pralnicze wraz z dezynfekcją.
Płatność faktur będzie dokonywana przelewem przez Zamawiającego z jego rachunku na
numer rachunku Wykonawcy widniejący na fakturze w terminie 60 dni licząc od daty
otrzymania faktury przez Zamawiającego.
Termin zapłaty liczony będzie od daty dostarczenia Zamawiającemu dokumentów
rozliczeniowych to jest faktury Wykonawcy z naliczonym podatkiem VAT.
Dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wyłącznie w przypadku zmiany
powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie wysokości stawki podatku od
towarów i usług na przedmiot świadczenia – zmiana ta wymaga aneksu do umowy.
Zmianie ulegnie wówczas wartość brutto, przy jednoczesnym pozostawieniu niezmiennej
wartości netto.
Obniżenie ceny jednostkowej przez Wykonawcę może nastąpić w każdym czasie i nie
wymaga zgody Zamawiającego ani sporządzania aneksu do umowy.
Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca nie ma prawa przenosić na inne osoby
jakichkolwiek praw, w tym wierzytelności wobec Zamawiającego, wynikających
z niniejszej umowy.
Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca nie może udzielać pełnomocnictwa do windykacji
należności od Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy podmiotom zajmującym
się windykacją należności. Powyższy zapis nie wyłącza możliwości upoważnienia przez
Wykonawcę pełnomocnika prawnego (adwokata, radcy prawnego) do reprezentacji
i podejmowania działań w jego imieniu.
§4

1.
2.
3.
4.
5.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ilość sztuk i asortyment odebranego prania
zgodnie z kwitem zdawczo-odbiorczym potwierdzonym obustronnie.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonywanych usług pralniczych
oraz zgodność procesu pralniczego z wymogami sanitarnymi.
W przypadku wykrycia ogniska epidemiologicznego i konieczności wykonania posiewu
z pościeli, Wykonawca będzie obciążony kosztami za badania mikrobiologiczne
wymazów pobranych przez Zamawiającego z bielizny szpitalnej.
Odbieranie czystego prania będzie się odbywało na tej samej zasadzie, co jego zdawanie,
dodatkowo na kwicie zdawczo-odbiorczym winna być ujęta waga czystego prania.
Termin wykonania usługi w przypadku rzeczy nieoznakowanych przez Zamawiającego
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6.
7.

8.
9.
10.

wynosi 7 dni.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody zaistniałe w związku
z wykonaną usługą od momentu odbioru prania brudnego do chwili przekazania czystego
i jego odbioru przez Zamawiającego.
Wykonawca zapewnia ciągłość prania bez względu na okoliczności (zwrot czystej
bielizny pościelowej do 24 godzin od pobrania, zwrot fasonówki do 48 godzin od
pobrania, zwrot materacy, kołder, poduszek ze względu na długi czas schnięcia do 72
godzin od pobrania) oraz bieżące naprawy szwalnicze w terminie do 72 godzin.
Wykonawca gwarantuje właściwą technologię prania oraz w tym zakresie przestrzeganie
wymaganych przepisów sanitarnych.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania reklamacji usługi bez dodatkowych kosztów
(bezpłatnie).
Odbiór prania odbywać się będzie przy udziale przedstawiciela Wykonawcy
i upoważnionych pracowników Zamawiającego.
§5

W razie stwierdzenia zastrzeżeń co do ilości lub jakości usługi Zamawiający dokona
odpowiedniej adnotacji w dokumentacji zdawczo-odbiorczej w dniu dostawy lub najpóźniej w
dniu następnym. W takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia
uchybień w uzgodnionym terminie (do 3 dni).
§6
1.
2.

Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy licząc od …………………..r. do
……………………r.
Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli Wykonawca nie wykonuje swoich
obowiązków należycie tj. zgodnie z postanowieniami umowy co zostało stwierdzone
przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego lub uprawnione organy kontroli.
§7

1.
2.
2.1.

Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.
Kary te będą naliczane w następujących przypadkach:
odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
w wysokości 5% wartości całego zamówienia określonego w § 3 ust. 1,
2.2. przekroczenia terminu określonego w § 4 ust. 5, 7, § 5 niniejszej umowy w wysokości
25% wynagrodzenia umownego (należnego za wykonanie partii z danego dnia w stosunku
do której nie dochowano terminu realizacji) za każdy dzień opóźnienia liczony od
momentu „upływu” (końca) terminu określonego w § 4 ust. 5, 7, § 5 umowy,
2.3. nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy
w wysokościach:
2.3.1. 0,5 % wartości wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1 w przypadku
stwierdzenia braku czystości biologicznej dostarczonej bielizny,
2.3.2. 0,1 % wartości wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1 za każdy kg bielizny
widocznie uszkodzonej zniszczonej, poplamionej, porwanej, podziurawionej oraz
z uszkodzonymi napami i suwakami podczas wykonywania usług pralniczych.
2.4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20000 zł w przypadku
udzielenia pełnomocnictwa do windykacji należności od Zamawiającego podmiotowi
określonemu w § 3 ust.10 umowy.
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3.
4.
5.

Wysokość kary naliczonej zgodnie z ust. 2 pkt. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, zostanie potrącona
z należnego Wykonawcy wynagrodzenia za przedmiot umowy na zasadzie wzajemnej
kompensaty.
Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umową liczone od dnia
następnego po dniu, w którym zapłata miała być wykonana.
Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku,
gdy kara umowna nie pokrywa całości szkody.
§8

Wykonawca zobowiązuje się, iż na wypadek wystąpienia sytuacji szczególnych tj. sytuacja
kryzysowa, wykonywania zadań obronnych itp. jesteśmy w stanie zwiększyć ilość wykonywanej
usługi maksymalnie o 100% wartości obowiązującej umowy oraz utrzymać ciągłość
wykonywania usługi dla Szpital w Knurowie Sp. z o.o.
§9
Zawarcie niniejszej umowy zostało poprzedzone postępowaniem publicznym, stosownie do
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1986)
w trybie przetargu nieograniczonego.
§ 10
1.
2.
3.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego z zastrzeżeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sądy powszechne
właściwe dla siedziby Zamawiającego.
Wszelkie zmiany wprowadzone do umowy wymagają obustronnej zgody oraz formy
pisemne pod rygorem nieważności, z wyłączeniem zmiany o której mowa w § 3 ust. 8
niniejszej umowy.
§ 11

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla każdej ze stron.

WYKONAWCA
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Załącznik nr 1 do
Wzoru umowy
POROZUMIENIE
o współpracy dostawcy/ wykonawcy dostarczającego wyrób dla
„Szpitala w Knurowie” Sp. z o.o.
dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz przestrzegania
procedur Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Na podstawie przepisów art. 208 Kodeksu pracy zawiera się porozumienie
o współpracy pomiędzy:
„Szpitalem w Knurowie” Sp. z o.o., ul. Niepodległości 8, 44-190 Knurów
a
…………………………………………………………………………………………………..
Strony porozumienia zobowiązują się współpracować w zakresie i w celu zapewnienia
pracującym w tym samym miejscu pracownikom bezpiecznej i higienicznej pracy.
§1
Organizacje ustalają koordynatora porozumienia w osobie Łukasz Połatyński, który sprawować
będzie nadzór osobiście lub za pośrednictwem wyznaczonych osób nad przestrzeganiem
przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony
środowiska zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi i procedurami Zintegrowanego
Systemu Zarządzania.
§2
Koordynator ma prawo:
1.
Kontroli wszystkich pracowników dostawcy/ wykonawcy w miejscu pracy.
2.
Wydawania w/w pracownikom poleceń w zakresie poprawy warunków pracy
i przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska.
3.
Uczestniczenia w kontroli stanu bhp, ppoż. i ochrony środowiska.
4.
Występowania do poszczególnych pracowników z zaleceniami usunięcia stwierdzonych
zagrożeń wypadkowych oraz uchybień w zakresie bhp, ppoż. i ochrony środowiska.
5.
Niezwłocznego wstrzymywania pracy maszyn i urządzeń oraz odsunięcia od pracy
pracownika w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia.
§3
Strony porozumienia ustalają następujące zasady współdziałania i sposoby postępowania, w tym
również w przypadku zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników:
1.
Przed nawiązaniem współpracy, organizowane będą spotkania upoważnionych
przedstawicieli stron porozumienia, w celu omówienia zagadnień dotyczących zagrożeń
bhp, ppoż. i ochrony środowiska.
2.
Przedstawiciele ze stron dostawy/ wykonawcy zobowiązania są zapoznać swoich
pracowników, a także swoich podwykonawców z treścią niniejszego porozumienia oraz
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zagadnieniami, które zostały omówione podczas spotkania o którym mowa w pkt. I.
Podstawą dopuszczenia dostawcy/ wykonawcy, ich pracowników lub podwykonawców
do wykonywania pracy na terenie i dla Szpitala w Knurowie Sp. z o.o. jest spełnienie
wewnętrznych wymagań w zakresie bhp:
3.1. Posiadania obowiązujących badań lekarskich (profilaktycznych, do celów
sanitarno – epidemiologicznych, psychotechnicznych) oraz szkoleń w zakresie bhp i ppoż.
3.2. Posiadania odpowiednich środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia
roboczego.
3.3. Posiadania wymaganych uprawnień lub kwalifikacji.
3.4. Zapoznania z instrukcjami bhp i ppoż. oraz procedurami w zakresie ochrony środowiska.
3.5. Zapoznania z zagrożeniami występującymi w miejscu pracy oraz związanymi z nimi
środkami ochronnymi.
3.6. Zapoznania z zasadami zgłaszania wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zdarzeń
potencjalnie wypadkowych.
3.7. Przekazania listy pracowników wykonujących prace.
3.8. Przekazania informacji dotyczących realizacji prac związanych ze znaczącymi
zagrożeniami – prace szczególnie niebezpieczne (w przypadku ich realizacji).
3.9. Przekazania informacji dotyczących substancji niebezpiecznych i miejscu ich
przechowywania (w przypadku ich stosowania).
3.10. Posiadania udokumentowanych instrukcji lub procedur określających szczegółowe zasady
postępowania przy wykonywaniu prac związanych ze znaczącymi zagrożeniami - prace
szczególnie niebezpieczne.
3.

§4
…………………………………………………………………………………………………..
będzie delegowała do wykonywania prac dla „Szpitala w Knurowie” Sp. z o.o. wyłącznie takich
pracowników lub podwykonawców, którzy spełniają wymagania określone w punkcie II.
Każdorazowo przed delegowaniem nowego pracownika dostawca/wykonawca będzie dostarczał
pisemną informacje do koordynatora porozumienia potwierdzającą spełnienie formalnych
wymagań przez pracowników, w zakresie bhp, ppoż. i ochrony środowiska niezbędnych do
wykonania zleconych prac.
§5
W razie zaistnienia wypadku przy pracy pracownika dostawcy/wykonawcy lub
podwykonawcy:
 dostawca/wykonawca zobowiązany jest zgłosić niniejsze do koordynatora,
 ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku dokonuje zespół powypadkowy powołany
przez dostawcę/wykonawcę. Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku odbywa się
w obecności przedstawiciela „Szpitala w Knurowie” Sp. z o.o.
§6
Pracownicy dostawcy/wykonawcy lub podwykonawcy w miejscu pracy zobowiązani są do
przestrzegania przepisów i zasad bhp ppoż. i ochrony środowiska obowiązujących w Szpitalu
w Knurowie Sp. z o.o.
§7
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Wszystkie zmiany lub uzupełnienia do treści porozumienia mogą
w załączniku do porozumienia i podpisane przez przedstawicieli stron.

być określone

§8
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
strony.
Porozumienie zawarto w dniu ……………………………

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania stron:

1. …………………………………………
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