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(Wzór) 

UMOWA nr......./18 

 

zawarta w dniu ………………2018 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 2017 r. poz. 1579 ze zm.). 

 

Przedmiot umowy i zakres obowiązków Wykonawcy 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

Przedmiotem umowy jest: 

 1) usługa kompleksowego prania: 

a) bielizny pościelowej płaskiej (Tabela nr 2), prześcieradeł operacyjnych i ubrań 

operacyjnych (Tabela nr 3) oraz sterylnych fartuchów wzmocnionych (Tabela nr 4) - 

będących własnością Wykonawcy i przekazanych Zamawiającemu na podstawie punktu 

2), oraz  

b) pozostałej bielizny ogólno szpitalnej (Tabela nr 1), będącej własnością Zamawiającego,  

 

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

do niniejszej 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 asortymentu wskazanego w pkt. 

1) lit. a) będącego własnością Wykonawcy w ilości określonej w Tabeli nr 2, Tabeli nr 3 

i Tabeli nr 4. Przekazanie asortymentu nastąpi odrębnym protokołem przekazania, który 

stanowił będzie załącznik nr 2 do umowy; 
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4) Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia, stanowiącym załącznik nr 5 do umowy, oraz obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami prawa.  

 

Wymagania co do przekazanej Zamawiającemu przez Wykonawcę pościeli 

§ 2 

1. Przekazana Zamawiającemu bielizna pościelowa, fartuchy barierowe i prześcieradła 

operacyjne muszą spełniać minimalne wymagania: 

a) Pościel biała  musi być NOWA wykonana z tkaniny o gramaturze min. 140 g/m
2  

max. 

150 g/m
2
 z wtkanym w strukturę tkaniny ozdobnym. Powłoka i powłoczka w kształcie 

worka (bez zakładek i guzików), dwustronna – bez konieczności przewracania na lewą 

stronę. Na górnym szwie zamocowania uniemożliwiające wysunięcie się  kołdry/koca czy 

też poduszki. Tkanina elanobawełniana o minimalnym składzie bawełny 50%, odporna na 

pilling i wybarwienia. Temperatura prania 95°C, wykurcz do 4%. Każda sztuka wyrobu 

zaopatrzona w chip pozwalający na kontrolę rotacji wyrobu między szpitalem a pralnią, 

umożliwiający zbieranie informacji o kolejnych cyklach prania. 

Rozmiary: 

- prześcieradła 280 cm x 160 cm 

- powłoki 210 cm x 160 cm 

- powłoczki 70 cm x 80 cm 

- podkłady 140 cm x 90 cm. 

 

b) Prześcieradło operacyjne zielone: 

Specjalna gofrowana tkanina poliestrowa umożliwiająca szybkie chłonięcie płynów 

(138%) oraz przyspiesza ich odparowywanie (4370 g/m˛/24h), gramatura min. 235 g/m2. 

Tkanina zgodna z normą PN-EN 13795 w parametrach: pylenia, czystości pod względem 

cząstek stałych. Serwety powinny być oznaczone znakiem CE i spełniać wymagania dla 

wyrobu medycznego zgodnie z Dyrektywą Medyczną 93/42/EEC. 

Rozmiar: 

- prześcieradło 150x200cm 

- prześcieradło 75-80x150cm. 

 

c) Fartuchy operacyjne:  

- Fartuchy operacyjne wielorazowego użytku przeznaczone do zabiegów wysokiego 

ryzyka musi być oznaczony znakiem CE i spełniać wymagania dla wyrobu medycznego 

zgodnie z Dyrektywą Medyczną 93/42/EEC oraz musi być zgodny z wymaganiami normy 

PN EN 13795 w zakresie wymagań wysokich. 

Fartuch powinien zachowywać właściwości wytrzymałościowe poprzez 100 cykli prania, 

suszenia, sterylizacji. Kolor zielony. 

 

- Parametry fartuchów operacyjnych wzmocnionych: 

Fartuch wykonany z dwóch rodzajów tkanin: w strefie mniej krytycznej z lekkiej 

paroprzepuszczalnej (min. 4600 g/m2/24h) tkaniny poliestrowej z dodatkiem włókna 

węglowego nadającego właściwości antyelektrostatyczne (99,03% poliester, 0,7% włókno 

węglowe), tkanina nie powoduje podrażnień, uczuleń i nie jest cytotoksyczna. Gramatura 

tkaniny max. 84 g/m2; pylenie poniżej 1,8 Log₁₀ (lint count), odporność na przenikanie 

cieczy min. 50 cm H2O; w strefie krytycznej wykonany z trójwarstwowego chłonnego 

laminatu z poliuretanową membraną (skład: PES/PU/PES poliester/poliuretan/poliester), 

laminat o gramaturze min. 140 g/m
2
; pylenie poniżej 4,0 Log₁₀ (lint count), odporność na 

przenikanie cieczy min. 500 cm H2O;  

Fartuch zaprojektowany w taki sposób, aby możliwe było wiązanie najpierw „na brudno”, 

a następnie na „czysto”. Rękaw zakończony poliestrowym, elastycznym i bezszwowym 

mankietem o długości min. 8 cm z wszytą tasiemką do założenia na palec, która 

zabezpiecza przed podciąganiem się rękawów, co gwarantuje nie wysuwanie się rękawa 
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spod rękawicy. Szew rękawa w części krytycznej zabezpieczony dodatkowo specjalną 

taśmą uszczelniającą i chroniącą przed przemakaniem fartucha na szwie. Oznaczenie 

rozmiaru fartucha kolorową lamówką przy szyi, rozmiar: S – kolor pomarańczowy, L – 

kolor czerwony, XL – kolor granatowy. Zapięcie z tyłu (przy szyi) na nierdzewne zatrzaski 

(3 sztuki) umożliwiające regulację wielkości obwodu. Boczne szwy fartucha kryte 

zawijane dwuigłowe  stebnowane. Od wewnątrz fartucha wszyta wszywka informacyjna z 

nazwą produktu, rozmiarem, znakiem CE, nazwą producenta, rodzajem tkaniny. Każda 

sztuka musi być oznaczona chipem, umożliwiającym kontrolę ilości wykonanych 

procesów, identyfikację miejsca, w którym sztuka znajduje się w danym momencie oraz 

pozwalająca na wykonywanie czynności sczytywania danych bielizny skażonej, tj. 

bezdotykowo. 

 

d) Odzież operacyjna (bluza, spodnie) w kolorze zielonym/niebieskim; oznaczone znakiem 

CE i spełniające wymagania dla wyrobu medycznego zgodnie z Dyrektywą Medyczną 

93/42/EEC oraz zgodne z wymaganiami normy PN EN 13795.  

Odzież wykonana ze specjalnej paroprzepuszczalnej (min 3700 g/m²/24h)i chłonnej 

tkaniny elanobawełnianej. Gramatura tkaniny 150 g/m
2
, zawartość bawełny 69%, 

zawartość poliestru 30%, nitka węglowa 1%. Pylenie max 3,7 log10. Odzież posiadająca w 

widocznym i łatwo dostępnym miejscu kolorowe oznaczenia identyfikujące rozmiar 

(umożliwiające łatwą identyfikację rozmiaru nawet przy wyrobie złożonym). Bluza - 

krótki rękaw, z przodu wycięcie w szpic, 3 kieszenie. Podkrój szyi wykończony plisą. 

Spodnie długie, proste wykończone paskiem, w którym znajduje się kolorowy trok 

identyfikujący rozmiar spodni. Rozmiary odzieży: od M do XXXL. Każda sztuka musi 

być oznaczona chipem, umożliwiającym kontrolę ilości wykonanych procesów, 

identyfikację miejsca, w którym sztuka znajduje się w danym momencie oraz pozwalająca 

na wykonywanie czynności sczytywania danych bielizny skażonej, tj. bezdotykowo 

 

2. Wykonawca na pierwszy i drugi 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 w załączniku nr 4 (tabela nr 5). 

3. Wykonawca zobowiązany będzie do sukcesywnego oznakowania chipami (tagami) 

pozostałego asortymentu. 

4. Przekazany przez Wykonawcę Zamawiającemu asortyment, o którym mowa w Załączniku 

nr 1 – Tabela nr 2, Tabela nr 3 i Tabela nr 4 będzie przez Zamawiającego wykorzystywany 

wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i chroniona przed zniszczeniem wskutek takich 

czynników jak pleśń, wilgoć czy rdza. 

5. Jeden raz w roku strony dokonają spisu kontrolnego stanu przekazanego asortymentu.  

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

do uzupełnienia braków. W spisie uwzględnia się asortyment przekazany do prania oraz w 

celu dokonania poprawek krawieckich.  

6. W przypadku zniszczenia lub zagubienia danego asortymentu w czasie gdy znajduje się on  

w posiadaniu Zamawiającego, Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy za 

zgubiony lub zniszczony asortyment ponad normalne zużycie, cenę równą obliczoną przez 

pomniejszenie ceny za nowy o 1/24 za każdy miesiąc użytkowania asortymentu 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 zgubiony lub uszkodzony 

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

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

kontrolnego.   

7. Zniszczony lub zagubiony asortyment dzierżawiony przez Zamawiającego Wykonawca 

jest zobowiązany zastąpić w takiej samej ilości, jakości i rozmiarach jak zniszczony lub 

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

przekazanego asortymentu. Jeżeli jakość ocenianej partii odbiegać będzie od 

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

nową.  

9. Zamawiającemu nie wolno oddawać przekazanego mu przez Wykonawcę asortymentu 

osobom trzecim w użytkowanie lub zlecać pranie lub konserwowanie tego asortymentu 

innemu niż Wykonawca podmiotowi.  

10. 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 CEN/TS 14237:2015 lub równoważne.   

 

§ 3 

1. Wykonawca zapewnia bezdotykowy system identyfikacji za pomocą chipów UHF. 

System musi umożliwiać ewidencjonowanie znajdującej się w obrocie wynajmowanej 

bielizny i odzieży stanowiącej własność Wykonawcy. Każda sztuka wyrobu musi być w 

sposób trwały oznakowana przy pomocy chipów, które służą do rozliczania się z 

Zamawiającym oraz do prowadzenia pełnej identyfikacji każdej sztuki bielizny w 

systemie. Chipy muszą być zgodne z normą ISO 9001, wytrzymałe na min. 200 cykli 

prania, suszenia, prasowania, maglowania i sterylizacji. Chipy muszą być pasywne, czyli 

nie mogą byś zasilane samodzielną energią elektryczną. Chipy nie mogą zagrażać 

zdrowiu pacjentów, nie powinny wpływać na sprzęt elektroniczny: rozruszniki serca, 

defibrylatory, rezonans magnetyczny (1,5 i 3 Tesla), RTG, tomograf komputerowy. 

2. Wykonawca udostępni w terminie nie później niż do 1 miesiąca Zamawiającemu na czas 

realizacji zamówienia program do obsługi obiegu pranego asortymentu, dostępny przez 

witrynę internetową w systemie on-line i przeszkoli wyznaczony personel z działania 

programu. 

3. Program, o którym mowa w ust. 1, musi posiadać możliwość kontroli prania asortymentu 

powierzonego przez Zamawiającego na każdą jednostkę, składania reklamacji, 

generowania raportów obrotu asortymentem. 

 

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. 

Oznacza to, że Wykonawca zapewni interwencyjną usługę poza godzinami wskazanymi 

w umowie (w sytuacjach uwzględniających reżim sanitarno epidemiologiczny). 

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 przyjmowanego do prania 

asortymentu oraz do prowadzenia ewidencji przekazanego Zamawiającemu po wypraniu 

asortymentu pod względem ilościowym i rodzajowym, za pomocą programu 

komputerowego, o którym mowa w § 3 ust. 1, w tym do posiadania urządzenia do 

obsługi technologii RFID w miejscu świadczenia usługi. Cały asortyment będący 

własnością Zamawiającego przekazywany do prania będzie oznakowany symbolem 

komórki organizacyjnej. 
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4. Wykonawca zobowiązany będzie w celu realizacji obowiązku ewidencji 

przekazywanego do prania asortymentu pod względem ilościowym i rodzajowym, do 

oznakowania każdej pojedynczej sztuki 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 UHF. 

6. Zamawiający zleca sukcesywne znakowanie (metoda thermopatch) odzieży fasonowej 

pracowników Zamawiającego od strony wewnętrznej, w dolnej części lewej poły fartucha 

lub bluzy, spodni lub spódnicy w sposób zanonimizowany. 

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

czynności i obowiązków polegających na: 

a) Odbieraniu od Zamawiającego własnym transportem brudnej bielizny i innego 

asortymentu (odzież fasonowa) 6 razy w tygodniu (od poniedziałku do soboty) w 

godzinach 12:30-13:30. 

b) Dostarczaniu do Zamawiającego własnym transportem czystej bielizny 5 razy w 

tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:30-9:30 max. 

c) Dostawa czystej odzieży fasonowej - 5 razy w tygodniu (od poniedziałku do piątku)  

w godzinach 8
30

 – 9
30

 max, 

d) 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), b) i 

c) na wezwanie telefoniczne Zamawiającego na numer ...............................................  

w ciągu 12 godzin od wezwania.  

e) Zapewnieniu własnego transportu pojazdami przystosowanymi do przewozu czystej  

i brudnej bielizny, posiadającymi aktualną opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 

f) Praniu i poddawaniu dezynfekcji chemiczno-termicznej asortymentu określonego w 

załączniku nr 1 i 2, zgodnie z rodzajami zabrudzeń i zaleceniami producenta 

poszczególnego asortymentu. 

g) Maglowaniu upranej bielizny szpitalnej określonej w załączniku nr 1 i 2 oraz 

prasowanie odzieży fasonowej. 

h) Dezynfekcji chemiczno – termicznej w procesie prania lub samej dezynfekcji 

poduszek, koców i kołder. 

i) Zapewnieniu drobnych napraw (zszywanie rozdarć i pęknięć w bieliźnie szpitalnej i 

odzieży operacyjnej, przyszywanie guzików, wymiana zamków i gumek w spodniach 

i spódnicach, naprawa napów (kapsle)) bielizny szpitalnej określonej w załączniku nr 

1 i 2 oraz wykonywaniu usług krawieckich na zlecenie Zamawiającego (zlecenie do 

szwalni).  

j) Praniu asortymentu, o którym mowa w załączniku nr 1 i 2, w maksymalnym czasie 

wynoszącym: 1 dzień dla bielizny i 2 dni dla odzieży fasonowej, 
k) Praniu i sterylizacji sterylnych fartuchów wzmocnionych (Tabela nr 4). Sterylne 

fartuchy muszą być zapakowane w opakowania zgodne z obowiązującymi normami 

(rękaw papierowo – foliowy, torebka papierowo – foliowa). Każde opakowanie musi 

posiadać centralną etykietę z minimum dwiema samoprzylepnymi etykietami do 

wklejania do dokumentacji medycznej zawierający identyfikacje produktu, data 

ważności, informację w postaci kodu, która pozwoli na między innymi identyfikację 

procesu sterylizacji, datę sterylizacji oraz osobę wykonującą pakiet. 
8. Wykonawca zobowiązany jest do odebrania brudnej bielizny i odzieży z KAŻDEGO Z 

ODDZIAŁÓW. W pierwszej kolejności: budynek nr 2 (OAiIT, Blok Operacyjny, Odział 

Chirurgii Urazowej, Ortopedii i Rehabilitacji), a w drugiej kolejności: budynek nr 1 

(Oddział Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Dziennej i Rehabilitacji 

Neurologicznej) i dostarczenia czystej bielizny do miejsc analogicznych. 



  Zał. nr 3 do SIWZ 

9. 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 , 

opisana i pakowana wg asortymentu następująco np. poszwy – ilość sztuk itd., odzież na 

wieszakach, wózki z odzieżą fasonową zabezpieczone pokrowcem. Bielizna szpitalna 

pochodząca od pacjentów z zakażeniami szpitalnymi będzie opisana jako „SKAŻONA” w 

celu zastosowania specjalnej procedury (pranie w oddzielnym ciągu). Wykonawca 

zabezpiecza foliowe worki jednorazowego użycia koloru innego niż czerwony  

i niebieski z możliwością trwałego zamknięcia do codziennej zbiórki asortymentu 

brudnego. 

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

Wykonawcę oddzielnie dla każdej z komórek organizacyjnych. Wykonawca zabezpieczy 

Zamawiającego w odpowiednią ilość wózków siatkowych do transportu bielizny. Koszt 

zakupu worków obciąża Wykonawcę. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu worki 

foliowe jednorazowego  użytku zgodnie z procedurami szpitala, w ilości zależnie od 

potrzeb ustalonej z osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy ze strony 

Zamawiającego.  

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

pralniczych z uwzględnieniem podziału na oddziały, z których pochodzi. Orientacyjna 

ilość jednorazowych worków foliowych na brudną bieliznę to 45 rolek po 25 sztuk 

worków o pojemności 120 l. na miesiąc. 

12. 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, zezwalające na pranie bielizny szpitalnej, 

zanieczyszczonej krwią i innym potencjalnie niebezpiecznym materiałem biologicznym 

(udokumentowane) oraz gwarantować technologie dezynfekcji niskotemperaturowej w 

procesie prania.   

13. Wydawanie brudnej bielizny do prania odbywać się będzie na podstawie kwitu „zlecenie 

prania”, który określać będzie asortyment i ilość sztuk. Na kwicie muszą znajdować się 

podpisy zdającego i odbierającego z prawidłową datą, kwity zabezpiecza Wykonawca. 

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

szczególnym uwzględnieniem zaleceń dotyczących funkcjonowania Zamawiającego.      

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

godziny. 

16. Transport bielizny i odzieży musi odbywać się z uwzględnieniem podziału na transport 

„czysty” i „brudny” w godzinach określonych jak wyżej Wykonawca oświadcza, że 

dysponuje środkami transportu posiadającymi szczelną i podzieloną komorę załadunkową 

tak, aby bielizna czysta nie miała możliwości jakiegokolwiek kontaktu z bielizną brudną.  

17. Sprawdzenie zgodności przekazanego czystego asortymentu z wydrukiem odbywa się 

przez przeliczenie w obecności przedstawiciela Wykonawcy. W razie stwierdzenia 

braków w zakresie bielizny pościelowej Wykonawca jest zobowiązany do ich 

uzupełnienia tego samego dnia. 

18. Wykonawca gwarantuje wykonanie usługi pralniczej i transportowej zgodnie  

z wymaganiami sanitarno – epidemiologicznymi obowiązującymi w pralniach 

świadczących usługi dla jednostek służby zdrowia. 

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

we własnym zakresie. 

20. Ubytki asortymentu dzierżawionego 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 

dzierżawionym przez Zamawiającego asortymencie. 
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- Wykonawca jest zobowiązany w terminie 3 dni od zakończenia inwentaryzacji do 

uzupełnienia stwierdzonych ubytków i przekazania wymienionych ubytków 

asortymentu na wskazany przez Zamawiającego oddział. 

21. Termin i sposób inwentaryzacji asortymentu, stanowiący własność Wykonawcy, 

każdorazowo uzgadniany będzie w formie pisemnej, pomiędzy Wykonawcą a 

Zamawiającym. 

22. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego tj. do 48 godzin uzupełnienia braków  

w przypadku zniszczenia asortymentu Zamawiającego, podczas wykonywania usługi. 

23. Wykonawca  zabezpiecza tzw. pralnię zapasową w przypadku awarii własnej.  

 

 

Kontrola jakości usług 

 

§ 6 

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

i wykańczania asortymentu stosowanym 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 miesiącu lub na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany 

przedstawić Zamawiającemu badania czystości mikrobiologicznej bielizny i komory 

dezynfekcyjnej.  

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. 

 

 

 

 

 



  Zał. nr 3 do SIWZ 

Odpowiedzialność Wykonawcy za wykonanie umowy  

 

§ 8 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za asortyment przekazany 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 

asortymentu powstałe w związku z wykonywaną usługą pralniczą, z zastrzeżeniem 

jednak, że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia asortymentu 

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 asortymentu powstałym w związku z realizacją usługi, która można było 

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

prasowanie). Uszkodzony asortyment powinien być oznaczony przez Wykonawcę i nie 

może być przekazany zbiorczo z asortymentem nieuszkodzonym.  

 

§ 9 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do reklamacji w przypadku nieprawidłowego 

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

numer faksu ................................................... lub pocztą elektroniczną na 

adres:………………….. w terminie do 5 dni od dnia dostawy wraz z jej szczegółowym 

opisem. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi maksymalnie……………dni od 

momentu zgłoszenia przez Zamawiającego nieprawidłowości w wykonaniu usługi. 

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 dostarczony asortyment nie spełnia wymagań dotyczących czystości, 

Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia na własny koszt asortymentu 

zastępczego na czas usunięcia nieprawidłowości niezwłocznie, nie później jednak niż 

następnego dnia po otrzymaniu pisemnego wezwania od Zamawiającego.  

4. W razie spowodowanego przez Wykonawcę zniszczenia lub utraty asortymentu będącego 

własnością Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, zobowiązuje się on do 

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

terminie 3 dni od daty stwierdzenia utraty lub zniszczenia.  

5. Zniszczenie lub uszkodzenie asortymentu, o którym 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 zniszczonego asortymentu 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. 

 

 



  Zał. nr 3 do SIWZ 

 

 

Podwykonawcy 

 

§ 10 

1.    Wykonawca ma prawo powierzyć wykonanie obowiązków umownych podwykonawcy 

w zakresie wskazanym w ofercie złożonej w postępowaniu przetargowym.  

Podmioty te wykonywać będą poniżej wskazane części zamówienia (wskazanie podmiotu 

i części zamówienia, którą wykona ten podmiot):  

……………………………………… (nazwa Wykonawcy, adres, części zamówienia). 

2.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie podwykonawcy jak za 

działanie lub zaniechanie własne. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez 

podwykonawców zobowiązań związanych z realizacją przedmiotu Umowy będzie 

traktowane jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań związanych 

z realizacją Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

3. Wykonawca może powierzyć wykonanie obowiązków umownych podwykonawcy w trakcie 

realizacji przedmiotu Umowy. W takim przypadku uprzednio Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić Zmawiającemu oświadczenie potwierdzające brak podstaw wykluczenia (tego 

podmiotu), określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jeżeli 

Zmawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia 

wskazane w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu, o którym mowa 

w preambule, wówczas Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub 

zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Wykaz 

podmiotów wymienionych w ust. 1 oraz części zamówienia, które wykonają zostanie 

wprowadzony aneksem do niniejszej umowy. 

4.  W przypadku, gdy Wykonawca składając ofertę w postępowaniu przetargowym, polegał 

będzie na zdolności technicznej i/lub zawodowej innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązany 

jest do wykonywania zamówienia z udziałem tych podmiotów. Podmioty te będą 

wykonywać następujące części zamówienia: 

……………………………………………(wskazanie podmiotu i części zamówienia, którą 

wykona ten podmiot). 

5.    Wykonawca ma prawo do zmiany podmiotów, o których mowa w niniejszym paragrafie 

lub rezygnacji z wykonywania przez te podmioty części zamówienia. W zakresie 

powierzenia wykonania obowiązków umownych nowemu podwykonawcy– w przypadku 

zmiany podmiotów, o których mowa w ust. 1, 3 i 4 lub rezygnacji z wykonywania przez te 

podmioty części zamówienia – stosuje się zasady opisane w ust. 3.  

6.   W przypadku zmiany podmiotów, o których mowa w ust. 4 lub rezygnacji z wykonywania 

przez te podmioty części zamówienia, Wykonawca wykaże - przedkładając odpowiednie 

dokumenty, analogiczne do wymaganych w ogłoszeniu o zamówieniu w postępowaniu 

(postępowania przetargowego), że nowe podmioty lub sam Wykonawca posiadają 

zdolności techniczne i/lub zawodowe w zakresie nie mniejszym niż określone w warunkach 

udziału w postępowaniu w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykaz 

podmiotów oraz części zamówienia, które wykonają zostanie wprowadzony aneksem do 

niniejszej umowy. 

 

 

Wynagrodzenie i rozliczenie się stron  

 

§ 11 

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

………………………zł) w tym podatek VAT  …………-tj. ……………..złotych 
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(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 netto  wynagrodzenia, 

określonego w ust. 1, jak również cen netto  określonych w załączniku nr 1. 

3. Podane ceny w załączniku nr 1 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 poszczególnego asortymentu, 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 wypranego asortymentu w miesiącu, którego faktura dotyczy 

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

będzie rodzaj i ilość pranego asortymentu 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 

………………………………………………………………………………………….. 

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 asortymentu, 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. 
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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. 15 – w wysokości 1% 

wynagrodzenia miesięcznego (brutto) za każdy dzień zwłoki, 
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b) z tytułu nieświadczenia usługi w całości – w wysokości 5% wartości umowy określonej w 

§ 11 ust. 1 (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 zwłoki, 

e) z tytułu nie dotrzymania terminu wynikającego z § 9 ust. 1 w wysokości 100 zł za każdy 

dzień zwłoki. 

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 zmian treści umowy wymaga sporządzenia pod rygorem nieważności 

aneksu w formie pisemnej, z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

2. Zakazane są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem przewidzianych w umowie 

dotyczących: 

1) terminu wykonania usługi, skrócenia w przypadku wyczerpania środków finansowych 

przeznaczonych na realizację niniejszego zamówienia, wydłużenia w przypadku 

niewybrania nowego Wykonawcy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w 

przypadku zakończenia realizacji niniejszej umowy - na warunkach i w sposób 

określony w umowie, 

2) wynagrodzenia spowodowanego zmianą powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa w tym w szczególności zmiany stawki podatku VAT, zasad i/lub stawek 

ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego, wysokością minimalnego wynagrodzenia 

lub stawki za godzinę,  

3) realizacji dodatkowych  czynności  od dotychczasowego wykonawcy, jeżeli czynności 

te i/lub powierzchnie, nie są objęte zamówieniem podstawowym, a realizacja ich  jest  

niezbędna i jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki (art. 144 ust. 1 pkt 2) 

ustawy Prawo zamówień publicznych): 

a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności 

sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 

kosztów dla zamawiającego, 

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia 

określonej pierwotnie w umowie. 

4) okoliczności nieprzewidywalnych, których Zamawiający, działając z należytą 

starannością, nie mógł przewidzieć i jeżeli  wartość zmiany nie przekracza 50% 
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wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie (art. 144 ust. 1 pkt 3) ustawy 

Prawo zamówień publicznych). 

5) zastąpienia wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, innym wykonawcą 

z powodu (zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych:  

a) połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca 

spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy 

wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 

b) przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 

podwykonawców. 

6) gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych i jest mniejsza od 10% 

wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie (zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 6) 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

7) zmiany wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 11 Umowy w przypadku 

zmiany stawki podatku VAT oraz zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za 

pracę, wysokości minimalnej stawki godzinowej, zasad podlegania ubezpieczeniom 

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne następuje wyłącznie: 

a) na pisemny wniosek wykonawcy,  

b) w zakresie niezrealizowanej części zamówienia, 

c) najwcześniej od dnia wejścia w życie zmienionych przepisów, o ile wniosek wraz z 

dowodami zostanie złożony Zamawiającemu w terminie do 30 dni przed dniem 

wejścia w życie przepisów stanowiących podstawę zmiany. Nie dochowanie tego 

warunku spowoduje zmianę wynagrodzenia w terminie 30 dni od dnia złożenia 

wniosku.  

8) Zmiany lub wprowadzenia nowego podwykonawcy.  

9) Zmiany rachunku bankowego Wykonawcy, o którym mowa w § 11 ust. 8 umowy. 

3. Inne niż wymienione w ustępie poprzedzającym zmiany treści umowy nie mogą prowadzić 

do zwiększenia wysokości wynagrodzenia brutto Wykonawcy. 

4. Zmiany mogą być wprowadzone na wniosek Wykonawcy za Zgodą Zamawiającego, albo z 

inicjatywy Zamawiającego. 

 

Zatrudnienie na umowę o pracę 

§17 

1. Wykonawca oświadcza, że w realizacji przedmiotu umowy stosownie do wymagań 

Zamawiającego określonych na podstawie art. 29 ust. 3a zobowiązuje się do zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy) osób 

wykonujących czynności przy realizacji zamówienia w szczególności osób wykonujących 

czynności związane z praniem, przez cały okres obowiązywania umowy. Wymóg ten 

dotyczy również podwykonawców. 

2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, w trakcie realizacji umowy jest możliwa pod 

warunkiem, zastąpienia ich osobami o umiejętnościach  takich samych lub wyższych, na 

potwierdzenie czego Wykonawca przedkłada oświadczenie lub jeżeli posiada stosowny 

dokument, najpóźniej w pierwszym dniu świadczenia usług przez nowego pracownika. 

3. Wykonawca przekazuje w dniu zawarcia umowy Zamawiającemu listę osób, o których 

mowa w ust. 1 oraz innych osób wykonujących czynności na terenie Krakowskiego 

Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, al. Modrzewiowa 22 w Krakowie, zawierającą imiona  i 

nazwiska tych osób oraz wskazanie rodzaju stosunku prawnego łączącego te osoby                   

z Wykonawcą  - Załącznik nr 3 do umowy. W przypadku zmiany tych osób, Wykonawca 

jest zobowiązany przekazać aktualną listę zawierającą datę od której obowiązuje.  

4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania 

Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 
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czynności. W ramach tej kontroli Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie ww. wymogu,                                

o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów i oświadczeń 

przedłożonych przez Wykonawcę, 

c) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania czynności, o których mowa w ust.1. 

5. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego 

w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej 

dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy                  

o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 

niniejszego paragrafu czynności: 

a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy              

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 

ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę             

i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

Wykonawcy lub podwykonawcy. 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę                              

lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 

realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy                

lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 

został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 

2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) oraz ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w 

szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika, 

data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu, zajmowane stanowisko 

lub rodzaj wykonywanej pracy nie podlegają anonimizacji. 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 

zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy. 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę                           

lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.)  

ustawy o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

7. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę listy, o której mowa w ustępie 3,  

niezatrudnienia na podstawie umowy o pracę wymaganych przez Zamawiającego osób, 

zostanie na Wykonawcę nałożona kara umowna w wysokości 50% wartości faktury za 

każdy okres rozliczeniowy nieprzedłożenia listy albo niezatrudnienia osoby. W okresie 

rozliczeniowym, w którym Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary 
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umownej z obu przypadków, nie pobiera się kary umownej wyższej niż 50%.  Kara 

zostanie potrącona z należności wynikającej z faktury za okres rozliczeniowy, którego kara 

umowna dotyczy. Zastrzeżona kara umowna może być nakładana wielokrotnie w każdym 

okresie rozliczeniowym  do czasu spełnienia warunków. Niezastosowanie się do tego 

obowiązku może spowodować rozwiązanie umowy, jeżeli w terminie 7 dni od dnia 

stwierdzenia jej naruszenia Wykonawca nie zatrudni na umowę o pracę osób 

wykonujących pracę, o której mowa w ust. 1 bez wyznaczania mu w tym celu 

dodatkowego terminu. 

8. Zamawiający dopuszcza zatrudnienie przez Wykonawcę osób niepełnosprawnych, które 

nie posiadają przeciwwskazań do wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia. 

9. Przez cały okres obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 

zatrudnionym pracownikom minimalne wynagrodzenie za pracę oraz minimalną stawkę 

godzinową zgodnie z obowiązującym w danym roku rozporządzeniem Rady Ministrów w 

sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej. 

10. Niezłożenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę – traktowane jest 

jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1.   

 

Poufność 

§ 18 

1. Wykonawca zobowiązuje się: 

a) do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących zawarcia                                  

i wykonywania niniejszej umowy,  

b) do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych bezpośrednio lub 

pośrednio w związku z realizacją umowy dotyczących Zamawiającego, 

c) do przestrzegania zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) oraz wydanych na jego 

podstawie przepisów prawa krajowego, 

d) do nie wykorzystywania do innych celów niż realizacja umowy informacji 

przekazanych przez Zamawiającego. Wszelkie nośniki takich informacji powinny być 

zwrócone Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu okresu obowiązywania 

umowy, 

e) Wykonawca zobowiązuje się zapoznać osoby, z pomocą których wykonuje umowę  

z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz zobowiązać je do ich 

stosowania, a także do zachowania w tajemnicy danych osobowych uzyskanych w 

związku z wykonywaniem niniejszej umowy w szczególności do zachowania w ścisłej 

tajemnicy informacji, uzyskanych przy wykonywaniu niniejszej umowy, dotyczących 

pacjentów. Wykonawca nie ma dostępu do danych osobowych ani danych 

medycznych pacjentów. Wykonawca zobowiąże osoby z pomocą których wykonuje 

umowę również do przekazania Zamawiającemu informacji o zaobserwowanych 

przypadkach naruszeń dotyczących poufności danych osobowych i bezpieczeństwa 

informacji. 

2. Za naruszenie przepisów opisanych w ust. 1 przez osoby, którymi się Wykonawca 

posługuje w tym: pracowników lub podwykonawców, Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność w takim zakresie jak za działania własne. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia na rzecz Zamawiającego kary umownej            

w wysokości 1 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia ust. 1. 

4. Zamawiający może potrącić należną karę z wynagrodzenia przysługującego 

Wykonawcy, lub podjąć inne kroki prawne w celu uzyskania zapłaty. 



  Zał. nr 3 do SIWZ 

5. Obowiązek zapłaty kar nie wyłącza prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach 

ogólnych, jeśli wysokość poniesionej przez Zamawiającego szkody przekroczy wysokość 

kary umownej. 

 

 

Przepisy końcowe  

§ 19 

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. 

 

§ 20 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

Zamawiający         Wykonawca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1) Załącznik nr 1 - wykaz asortymentowo – ilościowo – cenowy Tabela nr 1, Tabela nr 2, 

Tabela nr 3, Tabela nr 4; 

2) Załącznik nr 2 – protokół przekazania asortymentu; 

3) Załącznik nr 3 – wykaz osób wykonujących umowę; 

4) Załącznik nr 4 – ilość pościeli dostarczona na pierwszy i drugi dzień obowiązywania 

umowy (Tabela nr 5). 

5)  Załącznik nr 5 – opis przedmiotu zamówienia 

 


	Wymagania co do przekazanej Zamawiającemu przez Wykonawcę pościeli
	Kontrola jakości usług
	Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

