Zał. Nr 2 do zapytania ofertowego z dn. 10.12.2020r.

UMOWA - wzór
Zawarta w dniu ……………… pomiędzy:
Samorządowym Zakładem Opieki Zdrowotnej
49-100 Niemodlin, ul .Zamkowa 4
reprezentowanym przez:
Dyrektora – Jana Krawczyka
zwanym dalej ZLECENIODAWCĄ
a
…………………………………………………….
…………………………………………………….
zwanym dalej ZLECENIOBIORCĄ
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§1
Przedmiotem zamówienia jest: usługa prania odzieży, bielizna i pościeli w ilości
szacunkowej około 1300 kg miesięcznie, w tym: poszwy, poszewki, prześcieradła,
podkłady, koce, kołdry, poduszki, ręczniki, odzież ochronna i robocza pracowników, odzież
pacjentów: koszule, spodnie, swetry, piżamy, bielizna osobista itp.
Usługi pralnicze obejmują:
1) sortowanie, pranie, dezynfekcja, suszenie, prasowanie, maglowanie,
2) czyszczenie chemiczne jeśli zaistnieje taka potrzeba,
3) odbiór brudnej bielizny z magazynu Zleceniodawcy oraz zwrot czystej do ZOL,
4) niezbędne naprawy odzieży i pościeli uszkodzonej podczas wykonywania usługi.
Do wykonywanej usługi pralniczej prowadzona będzie ewidencja ilościowa i
asortymentowa przekazanej do prania bielizny i ubrań oraz zdanego asortymentu po
wykonaniu usługi.
Usługi pralnicze Wykonawca wykonywać będzie zgodnie z wymogami sanitarnoepidemiologicznymi, które obowiązują w pralniach świadczących usługi na rzecz innych
podmiotów z zastosowaniem środków piorąco-dezynfekujących o szerokim spektrum
działania (skutecznie działających na B, F, V, Tbc) posiadających odpowiednie atesty i
certyfikaty. Wykonawca sporządzi wykaz środków piorących i dezynfekujących
przewidzianych do wykonania zamówienia z podaniem nazwy środka piorącego lub
dezynfekującego, przeznaczenia i producenta, który będzie stanowić załącznik do umowy.
§2
Zleceniobiorca zapewnia odbiór materiału do prania, jak również dostawę wypranej i
wyprasowanej bielizny własnym transportem, na własny koszt.
Odbiór prania brudnego i dostawa czystego będzie sie odbywać w poniedziałki i czwartki w
godz. 900 – 1100.
Wykonanie usługi (prania i prasowania) nastąpi w terminie nie dłuższym jak 4 dni od
pobrania bielizny do prania.
Podane ilości asortymentu do prania mogą ulegać zmianie w zależności od liczby
przebywajacych w zakładzie pacjentów.
Wymagane jest stosowanie technologii gwarantujących wysoką jakość usługi, zgodnie
z wymogami obowiązującymi w podmiotach leczniczych.
Wykonawca oświadcza, iż używa preparatów piorących i dezynfekujących przeznaczonych
do stosowania w podmiotach leczniczych spełniających wymagania ustawowe.
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§3
Z chwilą wydania przez Zleceniodawcę prania, Zleceniobiorca odpowiada za ich utratę,
zniszczenie, uszkodzenie (np. przez sfilcowanie, zabarwienie, itp. skutki).
Zleceniobiorca zapłaci odszkodowanie za szkodę o jakiej mowa w pkt. 1 powstałą
z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy.
Protokół sporządzony z otwarcia opakowania z czystą bielizną stwierdzający szkodę i jej
wysokość będzie stanowił podstawę do naliczenia odszkodowania.
Odbiór brudnej bielizny do prania będzie potwierdzony specyfikacją stwierdzającą rodzaj i
ilość materiału objętego usługą prania. Kopię specyfikacji potwierdza przedstawiciel
Zleceniobiorcy.
Odbiór czystej bielizny po wykonaniu usługi będzie również potwierdzony specyfikacją j.w.

§4
Strony ustalają ryczałtową cenę wyprania z prasowaniem 1kg suchej bielizny na kwotę netto
……… zł, brutto ……… zł, brutto słownie: ....... zł ...../100.
§5
1. Należności za wykonane świadczenia Zleceniodawca będzie uiszczał na podstawie faktur
wystawianych miesięcznie przez Zleceniobiorcę w terminie 30 dni od zakończenia miesiąca
rozliczanego.
2. Jeżeli należność nie zostanie uregulowana w określonym terminie, Zleceniobiorca może
naliczyć ustawowe odsetki, natomiast nie może dokonać cesji wierzytelności bez zgody
Zleceniodawcy.
3. Strony postanawiają, że w ciągu całego okresu trwania umowy ustalona cena usługi nie
zwiększy się.
4. W przypadku zaistnienia okoliczności, które uniemożliwią Zleceniobiorcy wykonanie
zlecenia, Zleceniobiorca przekaże wykonanie zlecenia innemu podmiotowi na swój koszt i
ryzyko.
§6
Zleceniobiorca zapewnia, że świadczenia określone w §1, a stanowiące przedmiot niniejszej
umowy będą wykonane przez osoby o odpowiednich uprawnieniach i kwalifikacjach zawodowych
oraz wymaganiach zdrowotnych określonych w odrębnych przepisach.
§7
Strony ustalają następujące kary umowne:
1) za odstąpienie od umowy strona winna odstąpienia zapłaci karę w wysokości 5.000,00 zł
2) za nie wykonanie umowy – 500,00 zł za każdy dzień wg harmonogramu, w którym
przedmiot umowy nie został wykonany.
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§8
Zmiany umowy mogą być dokonane za zgodą stron wyrażoną na piśmie pod rygorem
nieważności.
Spory, które mogą wynikać na tle realizacji niniejszej umowy strony będą starały się załatwić
polubownie, a jeżeli nie osiągną porozumienia, spory będą rozstrzygane przed sądami.

§9
Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od 01.01.2021r. do 31.12.2022r.

§ 10
1. Umowa może zostać wypowiedziana przez jedną ze stron za uprzednim 1 miesięcznym
okresem wypowiedzenia.
2. Umowa może być rozwiązana przez Zleceniodawcę bez zachowania okresu wypowiedzenia,
ze skutkiem natychmiastowym jeżeli Zleceniobiorca narusza istotne postanowienia umowy,
w tym w szczególności gdy:
a) świadczone usługi istotnie odbiegają od wymagań określonych przez Zleceniodawcę,
b) Wykonawca co najmniej trzykrotnie nie zrealizował usług w terminie ustalonym
niniejszą umową.
§ 10
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
§ 11
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
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