
(Wzór) 

UMOWA nr......./16 

 

zawarta w dniu ………………2016 r. w Krakowie pomiędzy: 

 

Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 

Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Krakowa 

Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego w rejestrze 

stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000038598, NIP 677-17-03-375, 

reprezentowanym przez: 

Teresę Zalewińską – Cieślik - Dyrektora 

zwanym dalej Zamawiającym 

a 

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

reprezentowaną przez: 

………………………………………………………………… 

zwanym dalej Wykonawcą 

 

Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku zamówienia publicznego udzielonego w trybie 

przetargu nieograniczonego zgodnie ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164). 

 

Przedmiot umowy i zakres obowiązków Wykonawcy 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest: 

 1) usługa kompleksowego prania: 

a) bielizny pościelowej płaskiej (poszwy, prześcieradła, poszewki, podkłady itp.) będącej 

własnością Wykonawcy i przekazanej Zamawiającemu na podstawie punktu 2), zgodnie 

z wykazem asortymentowo – ilościowo – cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do 

umowy; 

b) pozostałej bielizny ogólno szpitalnej, będącej własnością Zamawiającego tj.: odzieży 

fasonowej ochronnej i roboczej pracowników, wyposażenia łóżek (koce, poduszki)  

i innego asortymentu (mopów, ręczników, parawanów, serwet, zasłon, firan itp.), w tym 

odzieży operacyjnej zgodnie z Instrukcją prania producenta dołączoną do umowy, 

zgodnie z wykazem asortymentowo – ilościowo – cenowym, stanowiącym załącznik nr 

2 do umowy, 

 

w procesie termiczno-chemicznym w tym maglowanie i wysuszenie (łącznie z dezynfekcją 

wstępną w przypadku bielizny skażonej w każdym stopniu oraz zanieczyszczonej 

materiałem biologicznym, przeprowadzoną w pralnicach Wykonawcy) oraz poprawki 

krawieckie przekazywanego do prania wymienionego w tym punkcie asortymentu wraz  

z transportem; 

 



2)  wydzierżawienie Zamawiającemu na czas trwania umowy oznakowanej pościeli,  

o wymiarach i kolorystyce wskazanych w § 2 nin, umowy, będącej własnością 

Wykonawcy, w odpowiedniej ilości gwarantującej prawidłowe zabezpieczenie łóżek 

szpitalnych Zamawiającego. Przekazanie pościeli nastąpi odrębnym protokołem 

przekazania, który stanowił będzie załącznik nr 3  do umowy; 

 

3) wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami prawa.  

 

Wymagania co do przekazanej Zamawiającemu przez Wykonawcę pościeli 

§ 2 

1. Przekazana Zamawiającemu bielizna pościelowa płaska, o której mowa w § 1 ust. 1 lit. a), 

będzie mieć następujące rozmiary: 

-  Poszew o rozmiarze: 160 x 210; 

- Prześcieradeł o rozmiarze: 160 x 280; 

- Podkładów o rozmiarze: 140 x 90; 

- Poszewek o rozmiarze: 70 x 80. 

2. Wykonawca na pierwszy dzień obowiązywania umowy, zobowiązany jest do dostarczenia 

Zamawiającemu w/w bielizny pościelowej płaskiej, koloru białego, oznaczonej uprzednio 

przez Wykonawcę tagami (chipami) pozwalającymi na odczyt w systemie typu RFID 

Wykonawcy w ilości wskazanej przez Zamawiającego. 

3. Przekazana przez Wykonawcę Zamawiającemu pościel, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2) 

będzie przez Zamawiającego wykorzystywana wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem  

i chroniona przed zniszczeniem wskutek takich czynników jak pleśń, wilgoć czy rdza. 

4. Jeden raz w roku strony dokonają spisu kontrolnego stanów przekazanej pościeli.  

W przypadku stwierdzenia braków Wykonawca, z zastrzeżeniem ust. 6,  jest zobowiązany 

do uzupełnienia brakującej pościeli. W spisie uwzględnia się pościel przekazaną do prania 

oraz w celu dokonania poprawek krawieckich.  

5. W przypadku zniszczenia lub zagubienia pościeli w czasie gdy znajduje się ona  

w posiadaniu Zamawiającego, Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy za 

zgubioną lub zniszczoną pościel ponad normalne zużycie, cenę równą pościeli obliczoną 

przez pomniejszenie ceny za nową pościel o 1/36 za każdy miesiąc użytkowania pościeli 

sprzed miesiąca zgubienia lub zniszczenia, nie więcej jednak niż o 50% ceny  

- powiększoną o podatek VAT w obowiązującej wysokości. Przed podjęciem przez 

Wykonawcę decyzji o żądaniu od Zamawiającego zapłaty za zgubioną lub uszkodzoną 

pościel ponad normalne zużycie, strony są zobowiązane po upływie co najmniej  

2 miesięcy od spisu, sporządzić ponownie spis w celu potwierdzenia wyników spisu 

kontrolnego.   

6. Zniszczoną lub zagubioną pościel dzierżawioną przez Zamawiającego Wykonawca jest 

zobowiązany zastąpić bielizną w takiej samej ilości, jakości i rozmiarach jak zniszczona 

lub zagubiona.   

7. Dwa razy w roku strony wspólnie przez swych przedstawicieli dokonają oceny jakości 

przekazanej pościeli. Jeżeli jakość ocenianej partii odbiegać będzie od obowiązujących 

standardów (stopień bieli, uszkodzenia) Wykonawca wymieni tą partię na nową.  

8. Zamawiającemu nie wolno oddawać przekazanej mu przez Wykonawcę pościeli osobom 

trzecim w użytkowanie lub zlecać pranie lub konserwowanie tej pościeli innemu niż 

Wykonawca podmiotowi.  

9. Wykonawca oświadcza, iż nowa bielizna pościelowa płaska,
 
przekazana Zamawiającemu 

wykonana jest z materiału bawełnianego lub innego materiału przewidzianego i 

spełniającego normy dotyczące bielizny pościelowej w ochronie zdrowia o wysokich 



parametrach jakościowych tkaniny tj.: normy PN-P 84543,  ENV-14237, PN-P- 82010-06, 

OEKO - TEX Standard 100 lub równoważne.   

 

§ 3 

1. Wykonawca oświadcza, iż zakupuje od Zamawiającego bieliznę pościelową płaską, będącą 

własnością  Zamawiającego, po cenach zaoferowanych w złożonej ofercie, w ilości:   

- 312 szt. poszew 

- 289 szt. prześcieradeł   

-  320 szt. poszewek  

- 144 szt. podkładów 

2.  Wskazana w ust. 1 ilość bielizny pościelowej płaskiej może ulec zwiększeniu lub 

zmniejszeniu nie więcej jednak niż o 10 %. Ilość pościeli zakupionej ustalona zostanie w 

odrębnym protokole (na podstawie pisemnej deklaracji ilościowej, złożonej przez 

Wykonawcę w dniu podpisania umowy), spisanym przez obie Strony i załączonym do nn. 

Umowy. 

3. Zamawiający wystawi Wykonawcy fakturę z tytułu sprzedaży bielizny pościelowej 

płaskiej. Wykonawca uiści należność na podstawie wystawionej faktury w terminie 14 dni 

od dnia jej wystawienia. 

4. Wdrożenie przez Wykonawcę odkupionej bielizny do obiegu dzierżawionej bielizny na 

poszczególny oddział, nastąpi po jej ochipowaniu (otagowaniu), każdorazowo na 

podstawie protokołu. 

5. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu w trakcie realizacji zamówienia program do 

obsługi obiegu pranego asortymentu, dostępny przez witrynę internetową w systemie on-

line. 

Okres obowiązywania umowy 

§ 4 

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy sukcesywnie w terminie  

do 24 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy lub do wyczerpania środków finansowych 

przeznaczonych na realizację zamówienia. 

 

 

Zakres obowiązków Wykonawcy 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się do pozostawania w stałej gotowości do wykonywania usług 

24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, przez cały okres związania niniejszą umową.  

2. Przekazanie Wykonawcy bielizny przeznaczonej do prania i odbiór czystej odbywać się 

będzie każdorazowo na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego określającego ilość 

i rodzaj bielizny szpitalnej, podpisanego przez pracownika Wykonawcy i pracownika 

Zamawiającego Oddziału, którego dotyczy odbiór. 

3. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia ewidencji przyjmowanej do prania 

bielizny pościelowej płaskiej oraz do prowadzenia ewidencji przekazanej 

Zamawiającemu po wypraniu bielizny pościelowej płaskiej pod względem ilościowym i 

rodzajowym, za pomocą programu komputerowego, w tym do posiadania urządzenia do 

obsługi technologii RFID w miejscu świadczenia usługi.    

4. Wykonawca zobowiązany będzie w celu realizacji obowiązku ewidencji przekazywanej 

do prania bielizny pościelowej płaskiej oraz przekazanej po wypraniu bielizny 

pościelowej płaskiej pod względem ilościowym i rodzajowym, do oznakowania każdej 



pojedynczej sztuki pościeli płaskiej będącej własnością Wykonawcy za pomocą tagów 

(chipów), służących pełnej identyfikacji każdej sztuki zarówno pod względem 

ilościowym jak i rodzajowym.    

5. Wykonawca zobowiązany jest stosować tagi (chipy) będące pasywnymi, nie 

posiadającymi własnego źródła zasilania, bezpiecznymi dla pacjentów i urządzeń 

medycznych, nie mającymi wpływu na rezonans magnetyczny i na odwrót oraz 

gwarantującymi pełne bezpieczeństwo pacjenta przy wszczepionym pacjentowi 

rozruszniku serca, pracy defibrylatora itp., działającymi w paśmie HF (zgodnie z normą 

ISO 18000 Technologia informacyjna identyfikująca radiowa RFID dla zarządzania 

towarem, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1) lit. a), Parametry dla bezprzewodowej 

komunikacji radiowej przy 13,56 MHz lub równoważną). 

6. W celu należytej realizacji usługi, Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania 

czynności i obowiązków polegających na: 

a) Odbiorze i dostawie własnym transportem bielizny szpitalnej określonej w załączniku 

nr 1 i 2 raz dziennie z oddziałów szpitalnych Krakowskiego Centrum Rehabilitacji  

i Ortopedii, w dni robocze w godzinach od 8:30 do 10:00, 

b) Odbiorze i dostawie własnym transportem bielizny szpitalnej określonej w załączniku 

nr 1 i 2 w wyjątkowych przypadkach, w terminach innych niż określone w pkt a) na 

wezwanie telefoniczne Zamawiającego na numer ...............................................  

w ciągu 12 godzin od wezwania.  

c) Zapewnieniu własnego transportu pojazdami przystosowanymi do przewozu czystej  

i brudnej bielizny, posiadającymi aktualną opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 

 

d) praniu i dezynfekcji bielizny szpitalnej określonej w załączniku nr 1 i 2, w tym 

również materacy, 

e) prasowaniu i maglowaniu bielizny szpitalnej określonej w załączniku nr 1 i 2,  

f) zapewnieniu drobnych napraw (przyszywanie guzików, troczków, zszywanie 

cerowanie, itp.) bielizny szpitalnej określonej w załączniku nr 1 i 2. 

7. Zużyta bielizna szpitalna ma być odbierana w foliowych workach zamkniętych 

podpisanych wg oddziałów. Czysta bielizna szpitalna ma być dostarczana w foliowych 

opakowaniach przeznaczonych na czystą bieliznę, posegregowanych wg oddziałów  

i opisana. Bielizna szpitalna pochodząca od pacjentów z zakażeniami szpitalnymi będzie 

opisana jako „SKAŻONA” w celu zastosowania specjalnej procedury (pranie  

w oddzielnym ciągu), 

8. Wózki transportowe oraz worki, o których mowa w ust. 7 dostarczane będą przez 

Wykonawcę oddzielnie dla każdej z komórek organizacyjnych. Koszt zakupu worków 

obciąża Wykonawcę. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu worki foliowe 

wielokrotnego użytku w ilości zależnie od potrzeb ustalonej z osobami odpowiedzialnymi 

za realizację umowy ze strony Zamawiającego.  

9. Pościel zabiegowa, ogólna oraz odzież ochronna ma być prana w oddzielnych cyklach 

pralniczych z uwzględnieniem podziału na oddziały, z których pochodzi. 

10. Użyte do realizacji środki piorące, dezynfekcyjne i wybielające mają być stosowane 

zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa w tym z zaleceniami PZH, jak również 

posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty oraz gwarantować technologie dezynfekcji 

niskotemperaturowej w procesie prania. 

11. Pranie powinno odbywać się zgodnie z wymogami obowiązującymi w służbie zdrowia ze 

szczególnym uwzględnieniem zaleceń dotyczących funkcjonowania Zamawiającego.      

12. Wykonawca oświadcza, że czas wykonania usługi będzie wynosił nie więcej niż 24 

godziny. 



13. Wykonawca oświadcza, że dysponuje środkami transportu posiadającymi szczelną  

i podzieloną komorę załadunkową tak, aby bielizna czysta nie miała możliwości 

jakiegokolwiek kontaktu z bielizną brudną.  

14. Wykonawca gwarantuje wykonanie usługi pralniczej i transportowej zgodnie  

z wymaganiami sanitarno – epidemiologicznymi obowiązującymi w pralniach 

świadczących usługi dla jednostek służby zdrowia. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do mycia i dezynfekcji wózków do transportu bielizny  

we własnym zakresie. 

16. Ubytki bielizny pościelowej płaskiej dzierżawionej od Wykonawcy, powstałe u 

Zamawiającego  i stwierdzone przez Wykonawcę podczas przeprowadzonej przez niego 

inwentaryzacji asortymentu stanowiącego jego własność, ustala się na nie więcej niż 5 % 

ogólnej ilości dzierżawionego przez Zamawiającego asortymentu Wykonawcy w okresie 

6 miesięcy. 

- Wykonawca w dniu zakończenia inwentaryzacji, jest zobowiązany przekazać 

Zamawiającemu pisemny protokół, uwzględniający stwierdzone ubytki w 

dzierżawionej przez Zamawiającego bieliźnie pościelowej płaskiej. 

- Wykonawca jest zobowiązany w terminie 3 dni od zakończenia inwentaryzacji do 

uzupełnienia stwierdzonych ubytków i przekazania wymienionych ubytków pościeli 

płaskiej na wskazany przez Zamawiającego oddział. 

17. Termin i sposób inwentaryzacji bielizny pościelowej płaskiej, stanowiącej własność 

Wykonawcy, każdorazowo uzgadniany będzie w formie pisemnej, pomiędzy Wykonawcą 

a Zamawiającym. 

Kontrola jakości usług 

 

§ 6 

1. Zamawiający zapoznał się z obowiązującą na dzień podpisania umowy, technologią prania 

i wykańczania bielizny stosowaną przez Wykonawcę. Zmiana technologii wymaga 

akceptacji Zamawiającego. Oświadczenie o akceptacji powinno być złożone pod rygorem 

nieważności akceptacji, na piśmie.  

2. Zamawiający w każdym momencie ma prawo skontrolować pralnie Wykonawcy a 

Wykonawca ma obowiązek przedstawienia mu protokołów kontroli sanitarnej. Jeden (1) 

raz w roku Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu badania czystości 

mikrobiologicznej bielizny.  

3. Jeden raz w kwartale przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy dokonają oceny prania 

bielizny pod względem jakościowym. Jeżeli jakość ocenianej partii odbiegać będzie  od 

obowiązujących standardów (stopień bieli, pozostawienie plam i zabrudzeń, nie 

kwalifikowanych jako bardzo trudno usuwalne lub nieusuwalne, uszkodzenia) Wykonawca 

wymieni te partię na nową.  

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

 

§ 7 

1. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć i utrzymywać w mocy w okresie obowiązywania 

umowy oraz 6 miesięcy po jej zakończeniu, umowę ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej obejmującej ściśle zakres prowadzonej działalności Wykonawcy, zgodny z 

przedmiotem nin. umowy.  

2. Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ma obejmować szkody powstałe w 

okresie ubezpieczenia.  



3. Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie może przewidywać udziału 

własnego ubezpieczonego (Wykonawcy).    

4. Wykonawca w ciągu miesiąca od zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu 

potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię polisy lub innego dokumentu 

potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia, o którym mowa w ustępie 1; 

5. W czasie obowiązywania nin. umowy Wykonawca jest zobowiązany najpóźniej w 

ostatnim dniu obowiązywania umowy ubezpieczenia przedstawić kserokopię nowej polisy 

lub dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia oraz najpóźniej w dniu 

upływu terminu płatności, dowód opłacenia składki ubezpieczeniowej, jeżeli jest ona 

płatna w ratach. 

 

Odpowiedzialność Wykonawcy za wykonanie umowy  

 

§ 8 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bieliznę szpitalną przekazaną do prania od 

momentu jego odbioru z komórki organizacyjnej Zamawiającego do momentu 

dostarczenia (zwrotu) do tego samego miejsca.  

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia lub zużycie mechaniczne bielizny 

szpitalnej powstałe w związku z wykonywaną usługą pralniczą, z zastrzeżeniem jednak, 

że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia bielizny szpitalnej 

wynikające z przyczyn naturalnego zużycia oraz nie ponosi odpowiedzialności za 

zabrudzenia nieusuwalne. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w tym finansową za jakość świadczonych usług i 

wszelkie nieprawidłowości związane z wykonywaniem usług pralniczych, stwierdzone 

przez organy kontroli wewnętrznej i zewnętrznej np. Państwową Inspekcję Sanitarną. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o stwierdzonym 

uszkodzeniu bielizny szpitalnej powstałym w związku z realizacją usługi, która można 

było stwierdzić na jednym z etapów w trakcie procesu wykonywania usługi (pranie, 

suszenie, prasowanie). Uszkodzona bielizna szpitalna powinna być oznaczona przez 

Wykonawcę i nie może być przekazana zbiorczo z bielizną nieuszkodzoną.  

 

§ 9 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do reklamacji w przypadku nieprawidłowego 

wykonania lub niewykonania usługi. Reklamacje składane będą w formie pisemnej lub 

na numer faksu ................................................... w terminie do 5 dni od dnia dostawy 

wraz z jej szczegółowym opisem. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego uwzględnienia uzasadnionych reklamacji, 

o których mowa w ust. 1.   

3. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego (jego uprawnionych pracowników) 

nieprawidłowości w świadczeniu usługi, w szczególności w razie uzasadnionego 

stwierdzenia, że dostarczona bielizna nie spełnia wymagań dotyczących czystości, 

Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia na własny koszt bielizny zastępczej na 

czas usunięcia nieprawidłowości niezwłocznie, nie później jednak niż następnego dnia po 

otrzymaniu pisemnego wezwania od Zamawiającego. Czas usunięcia nieprawidłowości 

wynosić może maksymalnie 7 dni. 

4. W razie spowodowanego przez Wykonawcę zniszczenia lub utraty bielizny będącej 

własnością Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, zobowiązuje się on do 

dostarczenia bielizny w takiej samej ilości, jakości i rozmiarach na własny koszt w 

terminie 3 dni od daty stwierdzenia utraty lub zniszczenia.  



5. Zniszczenie lub uszkodzenie bielizny, o której mowa w ustępie poprzedzającym, 

stwierdza się na podstawie:  

a) protokołu z postępowania wyjaśniająco – ustalającego okoliczności powstania   

zniszczeń lub utraty sporządzonego przez Zamawiającego;  

b) wykazu ilości, jakości i rozmiarów bielizny szpitalnej podlegającej dostarczeniu 

przez Wykonawcę w zamian za utraconą lub zniszczoną.  

6. W przypadku określonym w ustępie 4 i 5 Zamawiający może wyrazić zgodę na zapłatę w 

miejsce utraconej lub zniszczonej bielizny odszkodowania.  

7. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości świadczenia usługi.  

8. W razie przerwania przez Wykonawcę usług na 14 dni i nie rozpoczęcie ich pomimo 

wezwania Zamawiającego, w terminie podanym w wezwaniu, Zamawiający bez 

wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania usług, może powierzyć 

ich wykonanie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

 

Podwykonawcy 

 

§ 10 

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy siłami własnymi lub przy udziale 

podwykonawców, których zaakceptował Zamawiający. 

2. Wykonawca odpowiada za działanie i zaniechanie podwykonawców, tak jak za własne 

działanie lub zaniechanie. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez 

podwykonawców zobowiązań związanych z realizacja przedmiotu umowy będzie 

traktowane jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań związanych z 

realizacja przedmiotu umowy z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy. 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ww. 

ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 

podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany 

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

Wynagrodzenie i rozliczenie się stron  

 

§ 11 

1. Wartość brutto umowy nie może przekroczyć kwoty: …………złotych brutto (słownie 

………………………zł) w tym podatek VAT  …………-tj. ……………..złotych 

(słownie:………………………..), oraz kwota netto: ………………złotych 

(słownie:……………………). Wskazana wartość nie stanowi zobowiązania dla 

Zamawiającego do realizacji umowy do tej wartości, ani podstawy dochodzenia roszczeń 

odszkodowawczych przez Wykonawcę w przypadku faktycznego zmniejszenia usługi, nie 

więcej jednak niż o 30 % kwoty jego wartości netto (bez podatku VAT).  

2. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy zmiana stawki 

następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. Zmiana stawki 

podatku VAT nie może prowadzić do podniesienia wartości brutto wynagrodzenia, 

określonego w ust. 1, jak również cen brutto określonych w załączniku nr 1 i 2. 



3. Podane ceny w załączniku nr 1 i 2 do umowy zawierają w szczególności: podatek VAT, 

odbiór bielizny szpitalnej, dezynfekcje, pranie, suszenie, prasowanie, dostarczenie upranej 

bielizny szpitalnej, rozładunek do miejsca wskazanego przez Zamawiającego i wszelkie 

inne koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, a Wykonawca wyraża zgodę na zmianę ilości 

pranej poszczególnej bielizny, w zależności od potrzeb Zamawiającego przy zachowaniu 

ceny jednostkowej do kwoty wartości maksymalnej, o której mowa w ust.1. Zmiana w 

tym zakresie nie stanowi zmiany warunków umowy wymagającej formy pisemnej w 

postaci aneksu. 

5. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie rozliczane w okresach 

miesięcznych (za dany m-c kalendarzowy) na podstawie wystawianych faktur. Podstawą 

rozliczenia będą protokoły, o których mowa w § 5 ust. 2 umowy. Kwota na fakturze 

stanowić będzie iloczyn wypranej bielizny szpitalnej w miesiącu, którego faktura dotyczy 

pomnożonej przez stawki określone w załączniku nr 1 i 2. Ponadto na fakturze wskazany 

będzie rodzaj i ilość pranej bielizny z podziałem na poszczególne oddziały 

Zamawiającego w miesiącu, którego faktura dotyczy. 

6. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty jedynie za usługi rzeczywiście wykonane, a 

uprzednio zgłoszone przez Zamawiającego.  

7. Należność za usługę będzie płatna przelewem w terminie do 30 dni od daty przedłożenia 

faktury VAT, wystawionej na Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30 – 224 

Kraków, Al. Modrzewiowa 22, przedłożonej do 7 dni następnego miesiąca za miesiąc 

poprzedni, którego należność dotyczy. 

8. Wynagrodzenie zostanie wypłacone przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany na fakturze. 

9. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

10. Zamawiający odmawia zapłaty w razie stwierdzenia niezgodności między kwotą na 

fakturze i dokumentami uzasadniającymi wysokość wynagrodzenia, o których mowa w 

ust. 5 niniejszej umowy. W takim przypadku, Zamawiający, w terminie 2 dni od dnia 

odbioru bielizny, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na powyższe w terminie 

późniejszym, przekazuje Wykonawcy uzasadnienie odmowy w formie pisemnej, 

zawierające wskazanie niezgodności. 

11. W sytuacji określonej w ust. poprzednim, termin płatności faktury rozpoczyna swój bieg 

po usunięciu niezgodności przez Wykonawcę. 

12. W przypadku niezapłacenia w terminie faktury, Wykonawcy należą się odsetki ustawowe 

za opóźnienie.  

13. Opóźnienie zapłaty należności za zrealizowane usługi nie upoważnia Wykonawcy do 

wstrzymania realizowania kolejnych usług, chyba, że zwłoka Zamawiającego w zapłacie 

należności, z tytułu co najmniej dwóch kolejnych faktur przekracza 60 dni. W takim 

przypadku Wykonawca może wstrzymać realizację usługi wyłącznie w sytuacji, gdy po 

upływie powyższego terminu wyznaczy Zamawiającemu kolejny termin na uregulowanie 

należności w formie pisemnej pod rygorem nieważności, nie krótszy niż 14 dni, a 

Zamawiający temu terminowi uchybi. 

14. Osoba odpowiedzialna za realizację, rozliczenia rzeczowe i finansowe umowy  

z ramienia Zamawiającego: ……………………………………….. lub osoba zastępująca. 

15. Osoba odpowiedzialna za realizację, rozliczenie rzeczowe i finansowe umowy  

z ramienia Wykonawcy: …………………………………… lub osoba zastępująca. 

 

§ 12 

 

1. Wykonawca jest podatnikiem podatku VAT. NIP:………….,  REGON …………….. 



2. Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii jest podatnikiem podatku VAT.              

NIP 677 – 17 – 03 -375; REGON 351194736. 

 

Przelew wierzytelności 

 

§ 13 

1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji 

wierzytelności oraz przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z 

niniejszej umowy pod jakimkolwiek innym tytułem, w tym również przez przyjmowanie 

poręki, celem umożliwienia przejęcia wierzytelności przez osobę trzecią, a także 

zobowiązuje się do niedokonywania   przekazu świadczenia Zamawiającego w 

rozumieniu art. 921(1) – 921(5) Kc ani udzielania jakiegokolwiek pełnomocnictwa lub 

upoważnienia do dochodzenia wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją 

niniejszej umowy, na drodze sądowej lub pozasądowej, za wyjątkiem pełnomocnictwa 

procesowego dla radcy prawnego lub adwokata.  

2. W przypadku niedotrzymania zobowiązania, o którym mowa w ustępie poprzedzającym 

Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości w zależności od rodzaju 

niedotrzymanego zobowiązania: wartości wierzytelności będącej przedmiotem 

przeniesienia, wysokości wartości świadczenia, które poręczyciel spełnił wobec 

Wykonawcy, wartości przekazanego świadczenia albo wartości wierzytelności, do 

dochodzenia, której Wykonawca udzielił pełnomocnictwa/upoważnienia. 

 

 

Odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy  

 

§ 14 

1. 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 miesiąca od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli zlecona w niniejszej umowie usługa nie 

zostanie zrealizowania najdalej w 3 dniu od terminu ustalonego. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy,  przypadkach, o których mowa w § 9 ust. 3 i 4 

po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego odpowiednio, na usunięcie 

nieprawidłowości lub dostarczenie bielizny.  

4. Jeżeli Wykonawca realizuje usługę w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, 

Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania umowy,            

a w przypadku nie zastosowania się przez Wykonawcę do wezwania, Zamawiający może 

rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. 

 

Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy  

 

§ 15 
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca 

zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej: 

 



a) z tytułu niedotrzymania terminu usługi, o którym mowa w § 5 ust. 12 (dostawy bielizny 

czystej) – w wysokości 1% wynagrodzenia miesięcznego (brutto) za każdy dzień 

opóźnienia, 

b) z tytułu nieświadczenia usługi w całości – w wysokości 100% wynagrodzenia 

miesięcznego (brutto), 

c) z tytułu nienależytego wykonania usługi, o którym mowa w § 9 ust. 3 i 4  – w wysokości 

0,5 % wartości miesięcznego wynagrodzenia (brutto), 

d) z tytułu niedotrzymania terminów wynikających z § 9 ust. 3 i 4 w wysokości 50 zł za 

każdy dzień opóźnienia. 

2. W przypadkach, o których mowa w § 9 ust. 3 i 4 po upływie terminu Zamawiający ma 

prawo odstąpienia od umowy, z prawem żądania kary umownej, w wysokości 10 % 

wartości umowy określonej w § 11 ust. 1. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy w przypadku niezrealizowania przez Wykonawcę 

usługi najdalej w 3 dniu od terminu ustalonego w umowie -  w wysokości 10 % wartości 

umowy określonej w § 11 ust. 1. 

4. W przypadku rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym (§ 9 ust. 4) 

Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej, w wysokości 10% wartości 

umowy określonej w § 11 ust. 1.  

5. Naliczona kwota kary umownej może zostać potrącona z kwoty przedłożonej faktury do 

zapłaty za dostarczony towar. 

6. Zamawiający ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego karę umowną. 

 

 

Zmiana umowy 

§ 16 
1. Wprowadzenie istotnych zmian w treści umowy wymaga sporządzenia pod rygorem ich 

nieważności pisemnego aneksu. Zmiany te nie mogą naruszać postanowień art. 144 ust. 1 

Prawa Zamówień Publicznych, a potrzeba ich wprowadzenia może wynikać  

z następujących okoliczności: 

a) gdy nastąpi zmiana regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania, w tym  

gdy zmianie ulegnie ustawowa stawka podatku VAT w trakcie trwania umowy; 

b) gdy zmianie ulegnie asortyment bielizny szpitalnej określony w załączniku nr 1. 

c) gdy zmianie ulegnie wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 

podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę – Zamawiający dopuszcza możliwość podwyższenia  

wynagrodzenia Wykonawcy o wysokość procentowego wzrostu minimalnego 

wynagrodzenia za pracę. Wzrost dotyczyć będzie wyłącznie kwoty 

udokumentowanych wydatków na wynagrodzenia dla pracowników Wykonawcy, 

wykonujących czynności objęte nin. Umową  u Zamawiającego na podstawie umowy 

o pracę w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym nastąpiła zmiana 

wysokości minimalnego wynagrodzenia; 

d) gdy zmianie ulegną zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokość stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę - Zamawiający dopuszcza możliwość podwyższenia wynagrodzenia 

Wykonawcy o wysokość procentowego wzrostu składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne. Wzrost dotyczyć będzie wyłącznie kwoty udokumentowanych 

wydatków na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dla pracowników Wykonawcy, 



wykonujących czynności objęte nin. Umową  u Zamawiającego na podstawie umowy 

o pracę lub umowy cywilno – prawnej w roku kalendarzowym poprzedzającym rok,  

w którym nastąpiła zmiana wysokości tych składek; 

e) konieczności zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Stron, 

których nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

f) przedłużenia terminu realizacji umowy określonego w § 4 w przypadku 

niewykorzystania w tym terminie wartości umowy, o której mowa w § 11 ust. 1 na 

czas do wykorzystania wartości umowy;   

g) konieczności zmiany terminów płatności z przyczyn niezależnych od Stron, których 

nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy;  
h) obniżenia ceny płaconej przez Zamawiającego lub innych zmian korzystnych dla 

Zamawiającego. 

2. Zmiany treści umowy nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy. 

 

 

Przepisy końcowe  

§ 17 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego, przepisy określające warunki jakie muszą spełniać: pomieszczenia i 

urządzenia pralnicze piorące bieliznę szpitalną, pojazdy do jej transportu oraz środki 

piorące i dezynfekcyjne użyte do wykonania umowy, a także przepisy ustawy prawo 

Zamówień Publicznych oraz SIWZ.  

2. Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 18 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, 

jeden dla Wykonawcy. 

 

 

Zamawiający         Wykonawca 


