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ZAŁĄCZNIK  NR 4  DO SIWZ 

UMOWA NR ………………. 2017 
PROJEKT UMOWY 

  

zawarta w dniu ……………. roku, w Warszawie 

pomiędzy: 

Szpitalem Czerniakowskim Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000678693, wysokość 

kapitału zakładowego: 40 100 000,00 zł, NIP: 521-293-24-55, REGON: 011026815,  

reprezentowanym przez: 

Elżbietę Makulską – Gertrudę – Prezesa Zarządu 

zwaną w dalszej części „Zamawiającym” 

a 

………………………….. (Imię i nazwisko) zamieszkałym ………………. (adres zamieszkania) 

prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji                        

o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej pod firmą 

………………..………………........ (pełna nazwa firmy) z siedzibą w rozumieniu przepisów art. 28b ustawy 

z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług(Dz. U. z 2016 r.,  poz. 710) w ………………………… 

(miejscowość i kod pocztowy), ul………, NIP………..…, REGON ……….… 

lub 

„………………………..” z siedzibą w rozumieniu przepisów art. 28b ustawy   z 11.03.2004r. o podatku 

od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 710) w........................... (miejscowość i kod pocztowy), ul. …………, 

prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy ………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 

………… NIP…………., REGON ………………… 

reprezentowaną przez: 

…………………….. (Imię i nazwisko)- ………………………………… (stanowisko) 

zwanym w dalszej części „Wykonawcą”, zaś wspólnie zwanych dalej „Stronami” 

 

Strony zawierają Umowę o następującej treści: 

 

§ 1. TRYB POSTĘPOWANIA 

Umowę zawarto w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie „przetargu nieograniczonego” Nr 90/2017 na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579). 
  

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się świadczyć sukcesywne wykonywanie usług 

pralniczych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o., zwane dalej „przedmiotem umowy”. 

2. W ramach realizacji przedmiotowej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia na rzecz 

Zamawiającego stałych sukcesywnych usług polegających na transporcie oraz praniu, dezynfekowaniu, 

maglowaniu, prasowaniu bielizny szpitalnej, odzieży ochronnej i innego asortymentu, zgodnego                     

z załącznikiem nr 1 do niniejszej Umowy (Opis przedmiotu umowy), zwanego w dalszej części 

niniejszej Umowy „bielizną”. 

3. Szacunkowa ilość pranej w miesiącu bielizny wynosi ok. 8333 kg tj. 100 000 kg rocznie. 
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4. Wykonawca oświadcza, że usługi stanowiące przedmiot niniejszej Umowy odbywać się będą                         

w pralni Wykonawcy. 

5. Transport, załadunek i rozładunek bielizny zapewni na własny koszt Wykonawca. 

6. Szczegółowe zestawienie przewidywanych ilości asortymentu stanowiącego przedmiot umowy zostało 

przedstawione w Formularzu ilościowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej 

Umowy oraz Ofercie Wykonawcy z dnia ………… 2017 r. stanowiącej załącznik nr 3  do niniejszej 

Umowy. 

7. Wykonawca przez cały czas realizowania przedmiotu umowy zobowiązany jest do dysponowania 

odpowiednią liczbą personelu, jak również dysponowania w pełni sprawnymi, dopuszczonymi                   

do ruchu samochodami transportowymi. Zamawiający nie będzie uwzględniał przedłużenia 

terminowego wykonania przedmiotu umowy z powodu niedyspozycyjności personelu (absencja 

pracownicza), jak również awarii sprzętu Wykonawcy. W takich sytuacjach Zamawiający będzie naliczał 

kary zgodnie  z zawartą Umową. 

8. Wykonawca usługi oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje i odpowiednie środki techniczne 

potrzebne do wykonania niniejszego przedmiotu Umowy, a jego pracownicy są przeszkoleni                        

w dziedzinie: metod prania, segregacji, dezynfekcji pościeli i odzieży szpitalnej oraz w postępowaniu               

z pościelą i odzieżą zakażoną.  

9. Wykonawca oświadcza, że będzie wykonywał usługi w prowadzonym przez siebie Zakładzie. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania tych usług na rzecz Zamawiającego zgodnie                            

z technologią  i normami obowiązującymi w pralnictwie oraz należytą jakością i starannością. 

11. Wykonawca usługi oświadcza, że do świadczenia usług stanowiących przedmiot niniejszej Umowy 

zapewni niezbędne materiały i sprzęt.  

12. W ramach świadczenia przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług 

pralniczych, obejmujących:  

1) pranie bielizny szpitalnej, w tym: 

a) pranie,  

b) suszenie, 

c) dezynfekcję,  

d) płukanie przy użyciu płynu antyseptycznego, 

e) odsączanie metodą wyciskania, a nie wirowania, 

f) suszenie, maglowanie, prasowanie, 

g) sortowanie, segregacja i pakowanie w zgrzewki foliowe  (zgrzewane) poszczególnych 

asortymentów (po 10 szt.), poszwy (po 5 szt.), 

2) wykonywanie czynności wymieniowych w pkt 1) zgodnie z zaleceniem PZH – w przypadku 

bielizny operacyjnej; 

3) pranie firan, flag, kocy, mopów, poduszek, zasłon itp. – zgodnie z instrukcją producenta, 

4) naprawa uszkodzeń bielizny i innego asortymentu powstałych w procesie prania. 

13. Poza czynnościami określonymi w ust. 12 Wykonawca zobowiązuje się - w odniesieniu do bielizny 

pościelowej, operacyjnej, podkładów i ręczników – maglowania, a następnie segregowania po 

dziesięć sztuk w jedna zgrzewkę, - a w przypadku bielizny fasonowej – prasowania oraz 

posortowania pojedynczo w folie i dostarczenia na wieszaku, które będą zwracane Wykonawcy. 

14. W ramach świadczenia przedmiotu umowy Wykonawca przewiezie bieliznę „z” oraz „do” siedziby 

Zamawiającego oraz: 

1) w przypadku bielizny czystej - dostarczy do punktu dystrybucji i rozładuje,  

2) w przypadku bielizny brudnej - odbierze ją z Magazynu brudnej pościeli i załaduje do samochodu. 

15. W ramach realizacji niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia na własny koszt 

niebieskich min. 120 litrowych worków (4000 sztuk/rocznie ) na brudną pościel. 

16. W przypadku przywiezienia bielizny przeznaczonej do naprawy (uszkodzonej) Wykonawca 

zobowiązuje się zapakować ją w oddzielne opakowanie i oznakować. 
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17. Usługi stanowiące przedmiot niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonywać rzetelnie tak, 

aby bielizna po praniu była: nieuszkodzona, czysta, dobrze wymaglowana, lekko ukrochmalona, 

zdezynfekowana, dająca poczucie świeżości i czystości, wszelkie zabrudzenia skutecznie zostały 

usunięte, a wszystkie wstawki kolorowe w ubraniach lekarskich nie były odbarwione, suwaki i guziki 

zachowane i nieuszkodzone. 

18. Każda ze Stron zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego przekazywania drugiej Stronie 

informacji, mających wpływ na realizację niniejszej Umowy, aby umożliwić drugiej Stronie podjęcie 

odpowiednich działań z zachowaniem należytej staranności.  

19. Wykonawca potwierdza, iż zatrudnił na umowę o pracę, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy P.z.p.,                  

co najmniej 2 osoby skierowane do wykonywania przedmiotu umowy w zakresie wymienionych 

czynności tj.: odbioru, transportu i prania (pranie, maglowanie, prasowanie) od 

Zamawiającego na cały okres realizacji przedmiotu umowy w związku z powyższym; 

1) Wykonawca nie później niż w dniu zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu wykaz osób,                  

o których mowa w ust. 19 i przedstawi do wglądu Zamawiającemu dowody potwierdzające 

spełnianie wymagań Zamawiającego w zakresie, o którym mowa w ust. 19 tj. dokumenty 

potwierdzające zatrudnienie na umowę o pracę pracowników skierowanych do pracy na 

rzecz Zamawiającego (np. zanonimizowaną kopie umowy o pracę, oświadczenie własne 

Wykonawcy/Podwykonawcy itp.): 

a) Oświadczenie Wykonawcy/Podwykonawcy 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, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

b) Kopia umowy/umów o pracę powinna zostać zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.                    

o ochronie danych osobowych. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę                   

i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

2) Wykonawca zobowiązuje się, iż ww. osoby będą w okresie realizacji Umowy zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks 

pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666); 

3) Zamawiający zastrzega sobie, iż w przypadku powzięcia wątpliwości lub wiedzy o niewykonaniu 

przez Wykonawcę obowiązku, o których mowa w niniejszym ustępie może podjąć decyzję                      

o przeprowadzeniu kontroli poprzez poinformowanie Państwowej Inspekcji Pracy. Wykonawca ma 

obowiązek, na każde wezwanie Zamawiającego, przedstawić dowody, o których mowa w pkt 1), 

potwierdzające spełnianie wymagań Zamawiającego w zakresie, o którym mowa w niniejszym 

ustępie. Przedstawienie dowodów, o których mowa w pkt 1) nastąpi w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, jednak nie krótszym niż 3 dni robocze; 

4) Wykonawca będzie składał u Zamawiającego przez cały okres obowiązywania Umowy, jako 

załącznik do faktury, comiesięczne sprawozdanie (oświadczenie własne 

Wykonawcy/Podwykonawcy) dotyczące osób wykonujących czynności wskazane w niniejszym 

ustępie i potwierdzające spełnienie warunków,  o których mowa w niniejszym ustępie; 

5) Wykonawca może dokonać zmiany osób, o których mowa w ust. 19, pod warunkiem 

wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z Zamawiającym oraz po uzyskaniu jego zgody.  

W przypadku ww. zmiany Wykonawca zobowiązuje  się  do przekazania Zamawiającemu wykazu 

nowo zatrudnionych osób oraz dowodów, o których mowa w pkt 1). Obowiązek ten Wykonawca 

zrealizuje w terminie 3 dni roboczych od dokonania przedmiotowej zmiany; 

6) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających zatrudnienie na umowę o pracę 

pracowników w odpowiedniej liczbie, skierowanych do pracy na rzecz Zamawiającego, i/lub 
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nieprzedłożenie ich w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako 

niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umów o pracę. 

 

§ 3. OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON 

1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji niniejszej Umowy są: 

1) po stronie Zamawiającego: Pani ………………………….- Zastępca Kierownika Działu 

Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, 

2) po stronie Wykonawcy: ……………………… 

2. Osoby wymienione w ust. 1 są uprawnione do odbioru prac stanowiących przedmiot niniejszej 

Umowy, uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych 

niezbędnych działań koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

3. Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych                  

z jakością i ilością usług, które są niezbędne do ich prawidłowego oraz zgodnego z niniejszą Umową 

wykonania. Upoważniony jest również do odbioru usług w imieniu Zamawiającego, w tym także 

podpisywania protokołów zdawczo-odbiorczych, o których mowa w  § 8 ust. 4 niniejszej Umowy. 

 

§ 4. TERMIN REALIZACJI UMOWY 

1. Realizacja przedmiotu niniejszej Umowy nastąpi w terminie 12 miesięcy, licząc od daty zawarcia 

niniejszej Umowy, bądź do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację 

przedmiotu Umowy, o których mowa w § 6 ust. 1 Umowy. 

2. Miejsce odbioru i dostawy bielizny: Szpital Czerniakowski Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Stępińskiej 

19/25, 00-739 Warszawa, Magazyn Bielizny Szpitalnej wraz z wniesieniem do miejsca 

wskazanego przez personel Zamawiającego.  

3. Termin wykonania usługi: 

1) Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usługi prania odebranej partii bielizny w terminie 

do następnego dnia roboczego następującego po dniu odbioru pościeli i bielizny szpitalnej,               

z uwzględnieniem pkt 2), 

2) dostarczenie czystej bielizny odbywać się będzie raz dziennie do godziny 8:00, a odbiór brudnej  

nie później niż do godz. 15:00, codziennie oprócz sobót i niedziel,  

3) w przypadku świąt i dodatkowych wolnych dni od pracy, terminy wykonania usługi ustalane będą 

na bieżąco w trybie roboczym, 

4) najdłuższa dopuszczalna przerwa (świąteczno-weekendowa) w wykonywaniu usługi nie może być 

dłuższa niż 48 godzin, 

5) z uwagi na szczególne potrzeby Zamawiającego,  Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia 

„interwencyjnej usługi prania” w trybie pilnym  tj. w terminie do 3 godzin (ostateczny termin 

zostanie potwierdzony w ofercie Wykonawcy), licząc od godziny odbioru bielizny                          

od Zamawiającego, przy zastosowaniu wymaganej technologii oraz przestrzeganiu 

obowiązujących przepisów. 

6) Wykonawca zobowiązuje się do naprawy uszkodzeń i zniszczeń bielizny i innego asortymentu 

stanowiącego przedmiot umowy powstałych w procesie realizacji usług objętych niniejszą Umową 

– naprawa uszkodzeń winna zostać wykonana w terminie do 2 dni roboczych od daty 

zgłoszenia usterki przez Zamawiającego. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Postępowanie przetargowe nr: 90/ 2017 
Sukcesywne wykonywanie usług pralniczych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. 

 

Opracowała: Anna Nyrek-Koczkodaj,  

5 
 

§ 5.  OBOWIĄZKI W ZAKRESIE PODWYKONAWSTWA I PODMIOTU TRZECIEGO 

1. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy wykona bez udziału Podwykonawców/                           

lub z udziałem niżej wymienionych Podwykonawców: /-/(należy podać nazwy albo imiona i nazwiska 

oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi) zawierając z nimi stosowne umowy                   

w formie pisemnej, pod rygorem nieważności: /-/w zakresie /-/. 

1) Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych dot. ww. 

Podwykonawców (zmiana osób, danych kontaktowych Podwykonawców, lub osób do kontaktów z nimi)              

w trakcie realizacji niniejszego przedmiotu umowy. 

2) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu informacje na temat nowych Podwykonawców, 

którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług. 

2. Powierzenie Podwykonawcom określonym w ust. 1 realizacji usług nie zmienia treści zobowiązań 

Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części usług. Wykonawca jest odpowiedzialny             

za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego Podwykonawcy tak, jakby były one 

działaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.  

3. Wykonawca lub Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych od dnia jej 

zawarcia poświadczoną „za zgodność z oryginałem” kopię zawartej umowy o Podwykonawstwo.  

4. Umowa z Podwykonawcą musi zawierać w szczególności: 

1) zakres usług powierzonych Podwykonawcy; 

2) osobę do kontaktu po stronie Podwykonawcy; 

3) kwotę wynagrodzenia za usługi – kwota ta nie może być wyższa niż wartość tego zakresu usług 

wynikająca z oferty Wykonawcy; 

4) termin wykonania usług powierzonych Podwykonawcy; 

5) wymóg udziału Podwykonawcy w odbiorach usług, jeżeli odbiór dotyczy zakresu wykonywanego 

przez Podwykonawcę; 

6) warunki płatności, postanowienia dotyczące wysokości kar umownych. 

5. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących 

Podwykonawców. 

6. Wykonawca w trakcie wykonywania Umowy może: 

1) powierzyć wykonanie części usług podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej części 

do powierzenia Podwykonawcom; 

2) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie; 

3) zrezygnować z podwykonawstwa; 

4) zmienić Podwykonawcę. 

7. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 ustawy P.z.p., w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu,                

że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania 

o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 36 b ust. 2 ustawy P.z.p. 

8. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokonywanie w terminie wszelkich rozliczeń 

finansowych z Podwykonawcami. 

9. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za zrealizowanie poszczególnych elementów 

przedmiotu umowy nastąpi po przedłożeniu Zamawiającemu oświadczeń Wykonawcy oraz   

Podwykonawców o tym, że wszelkie wzajemne zobowiązania finansowe w związku                          

z  wykonywanymi zakresami prac dotyczącymi przedmiotu umowy zostały uregulowane do 

poprzedniego okresu rozliczeniowego włącznie – bez względu na termin wymagalności. 

10. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot Umowy wykona bez udziału Podmiotu trzeciego/lub                       

z udziałem niżej wymienionego Podmiotu trzeciego,(nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby którego             

w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawca powoływał 
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się składając Ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie (w jakim wykształcenie, 

kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na 

użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy 

przez (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie 

zobowiązany do: 

1) zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które 

stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu               

o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu 

zgody Zamawiającego, lub 

2) osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub 

zawodowe, o których mowa w ust. 12. 

11. Podmiot trzeci, o którym mowa w ust. 12, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę 

Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie 

zasobów nie ponosi winy. 

 

§ 6. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy ustala się na łączną kwotę brutto: ……………zł (słownie: ….. złotych), 

zawierającą … % podatku VAT, w tym: cena netto: ……………zł (słownie: ….. złotych), zgodnie                     

z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację całego przedmiotu umowy nie może przewyższyć 

kwoty wskazanej w ust. 1. W przypadku wcześniejszego wyczerpania środków finansowych 

przeznaczonych na realizację przedmiotu umowy, o których mowa w § 6 ust. 1 Umowy, umowa ulega 

wygaśnięciu. 

3. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie z SIWZ jest wynagrodzenie 

miesięczne, za faktycznie wykonane w danym miesiącu usługi, ustalone na podstawie cen 

wskazanych w ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik do niniejszej Umowy. 

4. Podstawą ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy będzie zatwierdzone przez 

Zamawiającego „Miesięczne zestawienie wykonanych usług” wraz z protokołami zdawczo-

odbiorczymi, o których mowa w  § 8 ust. 4 niniejszej Umowy. 

5. Zamawiający nie gwarantuje zlecenia wykonania usług w zakładanej liczbie i wartości. Zmniejszenie 

liczby usług nie uprawnia Wykonawcy do odszkodowania.  

6. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty i wydatki niezbędne do wykonania przedmiotu umowy                    

i może być zmienione wyłącznie w sytuacjach wskazanych w § 13 ust. 2 pkt 4) lit a)-d) i g). 

 
§ 7. WARUNKI PŁATNOŚCI i ODSETKI 

1. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w okresach miesięcznych,                     

na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. 

2. Podstawę do wystawienia faktury stanowi zatwierdzone przez Zamawiającego „Miesięczne 

zestawienie wykonanych usług” wraz z protokołami zdawczo-odbiorczymi, o którym mowa              

w  § 8 ust. 4 niniejszej Umowy. 

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu przez 

Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury za miesięczne okresy rozliczeniowe. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany na fakturze. 

5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Wykonawca wystawi fakturę na: Szpital Czerniakowski Sp. z o.o., ul. Stępińska 19/25, 00-739 

Warszawa. 

7. W przypadku nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w ust. 3 

niniejszego paragrafu, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach 
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handlowych w wysokości określonej na podstawie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty                     

w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 684 z późn. zm.). 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjowania odroczenia terminu płatności i wysokości 

naliczonych odsetek. 

9. Opóźnienie zapłaty należności za zrealizowane usługi nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania 

wykonania robót będących przedmiotem niniejszej Umowy. 

10. W przypadku, gdy Wykonawca jest Zakładem Pracy Chronionej oraz spełnia przesłanki z art. 22 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu informacji o kwocie obniżenia 

wpłaty na PFRON, zgodnie z art. 22 ust. 7 w/w ustawy. 

 

§ 8. ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Przedmiotem odbioru jakościowego jest wykonanie zakresu usług określonych w § 2 niniejszej 

Umowy. 

2. Przyjęcie przez Wykonawcę do prania asortymentu stanowiącego przedmiot umowy,   

a także przyjęcie przez Zamawiającego bielizny po wykonaniu usługi, będzie następowało na podstawie 

wystawionego przez Zamawiającego zlecenia przyjęcia lub przekazania potwierdzonego przez 

przedstawicieli obu Stron. 

3. Potwierdzenie przyjęcia usługi do wykonania i zwrotu wykonanej usługi do Zamawiającego powinno 

określać: rodzaje asortymentu, ich ilość i wagę, informację o uszkodzonej bieliźnie, stwierdzoną                     

w siedzibie Zamawiającego. 

4. Wzory „Protokołów przyjęcia” oraz „Protokółów przekazania” przez Wykonawcę usługi stanowią 

odpowiednio Załącznik nr 4 i 5 do niniejszej Umowy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wizytowania pralni Wykonawcy w trakcie obowiązywania 

Umowy i nadzoru nad przestrzeganiem zasad postępowania w czasie przechowywania i transportu 

bielizny. 

6. Podstawę do ustalenia liczby rzeczy danego asortymentu oraz wagi bielizny „przed” i „po” wykonaniu 

usługi stanowić będzie zlecenie przyjęcia lub przekazania, o którym mowa w ust. 2, potwierdzone                

w sposób określony w ust. 3. 

7. W przypadku jakichkolwiek uwag dotyczących jakości wykonanych usług lub też stwierdzenia wad              

w wykonywaniu przedmiotu umowy (za wadę uważa się niewykonanie lub wadliwe wykonanie zakresu prac lub 

stwierdzone braki ilościowe w wykonanej usłudze), Zamawiający będzie każdorazowo sporządzał pisemne 

notatki służbowe z nieprawidłowego lub wadliwego wykonywania usług: sporządzone notatki 

służbowe zostaną przekazane do wiadomości Wykonawcy, wybraną między Stronami drogą 

komunikacji. 

8. Nieprawidłowości lub wady wskazane w przekazanej zgodnie z ust. 7 notatce służbowej muszą zostać 

usunięte przez Wykonawcę najpóźniej w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od chwili 

otrzymania zawiadomienia o wykryciu wady przez Zamawiającego, o którym mowa w ust. 7.                           

W przypadku stwierdzenia wad w wykonywanej usłudze Wykonawca podejmuje natychmiastowe 

działania na swój koszt, mające na celu wyeliminowanie tej wady poprzez np.: ponowne wykonane 

usługi (częściowe lub całkowite). 

9. W przypadku, gdy z winy Wykonawcy na skutek nieterminowego lub wadliwego wykonania usługi 

mogą nastąpić zakłócenia w działalności Szpitala, Wykonawca na własny koszt jest zobowiązany do 

dostarczenia innej, zgodnej z normami i zaleceniami GIS bielizny w ilości równej zakwestionowanej w 

usłudze, w terminie gwarantującym zachowanie ciągłości w pracy Szpitala. Dostarczenie w/w bielizny 

zwalnia Wykonawcę z obowiązku zwrotu zakwestionowanej bielizny. Postanowienia ust. 2-4 stosuje się 

odpowiednio. 
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10. W przypadku braku możliwości świadczenia usługi przez Wykonawcę, zobowiązany jest on                       

do zapewnienia wykonania jej przez osobę trzecią w terminie do 48 godzin od odbioru bielizny                

od Zamawiającego.  

1) Zapłatę należną z tego tytułu osobie trzeciej uiszcza Wykonawca, 

2) Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie za usługę, o której mowa w ust. 10. 

11. W przypadku braku możliwości usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonych nieprawidłowości lub wad 

bądź w przypadku ich nieterminowego usunięcia, Zamawiający sporządzi notatkę, która stanowić 

będzie podstawę do naliczenia kary umownej Wykonawcy.   

12. Jeżeli wykonanie wadliwych lub nieprawidłowo wykonanych usług wymaga dodatkowego czasu 

Wykonawca informuje pisemnie o tym fakcie Zamawiającego podając stosowne uzasadnienie.            

W przypadku uznania przez Zamawiającego zasadności przedłużenia Wykonawcy terminu wykonania 

tych usług, Strony ustalają nowy termin wykonania takich usług. 

13. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego o ponownym wykonaniu usług, w których 

stwierdzono nieprawidłowości lub wady. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia 

Zamawiającego o usunięciu zgłoszonych nieprawidłowości lub wad oraz do zaproponowania terminu 

odbioru zakwestionowanych uprzednio usług.  

14. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad w terminie określonym w ust. 8 i 12 Strony 

uzgadniają, że Zamawiający ma prawo usunąć wady we własnym zakresie poprzez zlecenie zastępczego 

wykonania usługi oraz obciążyć Wykonawcę kosztami zastępczego wykonania.  

15. Koszty zastępczego wykonania usługi obciążają Wykonawcę do wysokości pełnej kwoty jej wykonania, 

na co Wykonawca wyraża zgodę. 

16. Koszty zastępczego wykonania usług będą uiszczone przez Wykonawcę w terminie 14 dni 

kalendarzowych od daty wystąpienia Zamawiającego z żądaniem zapłaty lub też potrącone                       

z należnego miesięcznego wynagrodzenia wynikającego z niniejszej Umowy (z należności wynikających z 

faktur). 

17. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń wynikłych              

z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowiązujących przepisów 

Kodeksu cywilnego. 

 

§ 9. DODATKOWE ZOBOWIĄZANIA STRON UMOWY 

1. Wykonawca oświadcza, że realizacja usług stanowiących przedmiot niniejszej Umowy odbywać się 

będzie zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi dla procesów dezynfekcji i prania                       

w zależności od asortymentu, skażenia bielizny oraz technologią i warunkami obowiązującymi                      

w placówkach służby zdrowia.  

2. Wykonawca oświadcza, że będzie posiadał przez cały okres realizacji niniejszej Umowy, umowę 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z minimalną sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 

200 000,00 zł dla jednej i wszystkich szkód, obejmujące ryzyko przeniesienia chorób zakaźnych                     

i zakażeń (w tym HIV i WZW): 

1) w przypadku, gdy okres ubezpieczenia upływa w czasie obowiązywania umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, nie później niż ostatniego dnia obowiązywania 

ubezpieczenia, kopię dowodu jego przedłużenia, 

2) kopia polisy ubezpieczeniowej stanowi integralną część niniejszej Umowy – załącznik nr 6 do 

niniejszej Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że będzie bezwzględnie przestrzegał zarządzeń i zaleceń Głównego 

Inspektora Sanitarnego oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność 

leczniczą  (Dz. U. z 29 czerwca 2012 r., poz. 739). 

4. Wykonawca oświadcza, że realizacja usług stanowiących przedmiot niniejszej Umowy odbywać się 

będzie w atestowanych przez PZH przeznaczonych do stosowania w podmiotach leczniczych 
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środkach piorąco-dezynfekujących, bez zawartości fosforanów, przeznaczonych do chemiczno-

termicznej dezynfekcji przy 65ºC, jak również nie zawierających chloru. Zamawiający zastrzega sobie 

prawo żądania przedstawienia przez Wykonawcę faktur zakupowych na stosowane przez Wykonawcę 

środki piorące. 

5. Wykonawca oświadcza, że środki piorące oraz preparaty dezynfekujące, które będą wykorzystywane 

do prania bielizny posiadają deklaracje zgodności CE, są dopuszczone do obrotu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 9 października 2015 r. o produktach 

biobójczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1926 ze zm.), jeżeli dotyczy oraz ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o 

wyrobach medycznych (tj. Dz. U. 2017 poz. 211 z późn. zm.), jeżeli dotyczy oraz posiadają wpis 

(ewentualnie zgłoszenie) do rejestru wyrobów medycznych, jeżeli jest wymagane, przy uwzględnieniu 

pranej bielizny. Wykonawca zobowiązany jest na każde pisemne żądanie Zamawiającego przedstawić 

dokumenty, o których jest mowa w zadaniu pierwszym. 

6. Wykonawca oświadcza, że pomieszczenia pralni są urządzone w sposób zapewniający zachowanie 

bariery higienicznej, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 

r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego 

działalność leczniczą. 

7. Wykonawca  ponosić będzie odpowiedzialność prawną i materialną wobec organów kontroli (Stacja 

Sanitarno-Epidemiologiczna, PIP, BHP, kontrola Zamawiającego) za wykonywanie usług stanowiących 

przedmiot niniejszej Umowy w zakresie jakości i zgodności z obowiązującymi w tym zakresie 

wymogami sanitarnymi.  

8. Wykonawca oświadcza, iż jego pracownicy wykonujący czynności związane z realizacją przedmiotu 

niniejszej Umowy posiadają ważne książeczki zdrowia wymagane przez Stacje Sanitarno-

Epidemiologiczne. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy wykonania na własny koszt                                

i przedstawienia Zamawiającemu co najmniej raz na kwartał wyniku badań mikrobiologicznych                 

na czystość pranej bielizny – na podstawie wymazu czystościowego z bielizny po zakończeniu całego 

cyklu prania. Wynik przedmiotowego badania Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu w kopii 

„poświadczonej za zgodność” z oryginałem. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badań mikrobiologicznych bielizny w ramach 

kontroli wewnętrznej.  

11. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić na każde pisemne żądanie Zamawiającego aktualne oceny 

warunków prania bielizny szpitalnej i środka transportu wystawione przez właściwe miejscowo organy 

Wojewódzkiej/Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. 

12. Bielizna musi być transportowana i pakowana asortymentowo z zachowaniem bariery higienicznej, 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

13. Wykonawca zobowiązany jest  do przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego ewidencji 

dezynfekcji środka transportu, który będzie wykorzystywany do przewozu bielizny. 

14. Zamawiający nie będzie uwzględniał nieprawidłowego wykonania przedmiotu umowy z powodu 

niedyspozycyjności personelu (absencja pracownicza), jak również awarii sprzętu Wykonawcy. 

15. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wszelkie szkody osobiste i rzeczowe 

w mieniu Zamawiającego lub osób trzecich wynikłe w związku z wykonaniem przedmiotu umowy 

przez Wykonawcę. Wykonawca ponosi także odpowiedzialność z tytułu wszelkich skutków zdarzeń 

powstałych z winy lub zaniedbań Wykonawcy powstałych w związku z wykonywaniem przedmiotu 

umowy.  

16. Wykonawca ponosi również pełną odpowiedzialność cywilno – prawną za prace, które za zgodą 

Zamawiającego wykonywać będzie przy pomocy Podwykonawców.  

17. Za wszelkie roszczenia cywilno – prawne osób trzecich, wynikające z realizacji przedmiotu umowy 

odpowiedzialność prawną ponosi Wykonawca. 
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§ 10. KARY UMOWNE 

1. Strony Umowy zastrzegają sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) 1 % wynagrodzenia miesięcznego brutto z tytułu wykonanych usług w miesiącu poprzedzającym 

nieterminowe wykonanie usługi, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w dostarczeniu bielizny 

czystej/odbiorze brudnej, określonego w § 4 ust. 3 pkt 2) niniejszej Umowy, 

2) 10 % wynagrodzenia miesięcznego brutto przysługującego Wykonawcy w danym miesiącu 

kalendarzowym, za każdy stwierdzony przypadek dostarczenia bielizny ze skażeniami 

mikrobiologicznymi, 

3) 1 % wynagrodzenia miesięcznego brutto przysługującego Wykonawcy w danym miesiącu 

kalendarzowym, za każdy stwierdzony przypadek dostarczenia bielizny niewłaściwie zapakowanej, 

niedopranej, niedoprasowanej, niedomaglowanej lub uszkodzonej, 

4) 5 % wynagrodzenia miesięcznego brutto przysługującego Wykonawcy w danym miesiącu 

kalendarzowym, za każdy stwierdzony przypadek zgubienia odzieży fasonowej. W przypadku 

zgubienia kilku sztuk odzieży jednorazowo kara, o której mowa w zadaniu pierwszym naliczana 

będzie oddzielnie za każda sztukę, 

5) 0,5 % wynagrodzenia miesięcznego brutto przysługującego Wykonawcy w danym miesiącu 

kalendarzowym, za każdy stwierdzony przypadek zgubienia bielizny pościelowej: powłoki, 

poszewki, prześcieradła, podkładów, ręczników, ścierek, serwet itp. W przypadku zgubienia kilku 

sztuk bielizny pościelowej jednorazowo kara, o której mowa w zadaniu pierwszym naliczana będzie 

oddzielnie za każda sztukę, 

6) 0,5 % wynagrodzenia miesięcznego brutto przysługującego Wykonawcy w danym miesiącu 

kalendarzowym, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu nieprawidłowości i/lub wad 

stwierdzonych przy kontroli bądź odbiorze, liczony od upływu terminu, o którym mowa w § 8 ust. 

8) niniejszej Umowy, 

7) 0,5 % wynagrodzenia miesięcznego brutto przysługującego Wykonawcy w danym miesiącu 

kalendarzowym, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dokonaniu naprawy uszkodzeń bielizny               

i innego asortymentu stanowiącego przedmiot umowy, powstałych w procesie realizacji usług 

objętych niniejszą Umowa, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt 6) niniejszej Umowy,  

8) 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek nie wywiązania się z zawartego w Umowie zobowiązania 

dotyczącego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników związanych                        

z bezpośrednim wykonywaniem czynności wskazanych przez Zamawiającego, 

9) 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek nie wywiązania się z zobowiązania zawartego w § 2 ust. 

19 niniejszej Umowy dotyczącego złożenia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających 

wykonywanie określonych czynności przez pracowników zatrudnionych na podstawie umowy                   

o pracę związanych z bezpośrednim wykonywaniem przedmiotowej umowy w wysokości 500,00 zł 

za każdy stwierdzony przypadek; Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zobowiązania 

Wykonawcy, o którym mowa w zdaniu pierwszym w dowolnym momencie trwania niniejszej 

Umowy (np.: poprzez żądanie złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego, dokumentu, z którego 

będzie wynikało, czy określone czynności wykonywane są przez pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o 

pracę np.: kopie zanonimizowanych umów o pracę, oświadczenie własne Wykonawcy itp.); 

10) gdy wynik kontroli PIP wykaże nieprawidłowości w zakresie niedopełnienia warunku, o którym 

mowa w § 2 ust. 19 Zamawiający naliczy 1,00 % wynagrodzenia umownego brutto określonego  

w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy przypadek; 

11) 20 % wynagrodzenia łącznego brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, za odstąpienie 

przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy; 

12) 20 % wynagrodzenia łącznego brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, za odstąpienie            

od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego; 
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3. Podstawę do naliczania kar umownych stanowią notatki służbowe, o których mowa w § 8 ust. 7 

niniejszej Umowy. 

4. W przypadku, gdy wysokość kary umownej nie pokrywa szkody powstałej w wyniku niewykonania              

lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia             

na zasadach ogólnych od Wykonawcy naprawienia szkody pozostałej po zapłaceniu przez Wykonawcę 

kary umownej. 

5. Potrącenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia prac, ani z innych 

zobowiązań umownych. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z należnego 

wynagrodzenia wynikającego z niniejszej Umowy (z należności wynikających z faktur). 

7. Zamawiający sporządzi protokoły/notatki służbowe dot. przypadków określonych w ust. 2, które będą 

podstawą do naliczenia kar umownych. 

8. Strony mają prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych            

do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§ 11. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający i Wykonawca mogą odstąpić od niniejszej Umowy w przypadkach przewidzianych przez 

ustawę Prawo zamówień publicznych i Kodeks cywilny. Zamawiający i Wykonawca może ponadto 

odstąpić od Umowy, jeżeli druga Strona narusza w sposób podstawowy postanowienia niniejszej 

Umowy. 

2. Do podstawowych naruszeń, które mogą skutkować odstąpieniem Zamawiającego od całości lub 

części Umowy, zaliczają się w szczególności następujące przypadki: 

1) Wykonawca nieterminowo i wadliwie wykonuje przedmiot umowy – w szczególności co najmniej 

trzykrotnie w ciągu miesiąca kalendarzowego nie wykonał/nieterminowo wykonał/wadliwie 

wykonał, z przyczyn niedotyczących Zamawiającego, usługi będące przedmiotem umowy. Każda 

w/w sytuacja musi być potwierdzona notatką służbową, o której mowa w § 8 ust. 7 niniejszej 

Umowy, 

2) Wykonawca dopuścił się uchybień w zakresie przepisów sanitarno-epidemiologicznych, które 

spowodowały konieczność zamknięcia działalności Wykonawcy lub nie wykonał pisemnych zaleceń 

pokontrolnych PSSE lub Zamawiającego w określonym terminie, 

3) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn wstrzymuje świadczenie usług stanowiących przedmiot 

umowy przez okres co najmniej 48 godzin - nie dotyczy sytuacji określonych w § 4 ust. 3 pkt 3)-4) 

niniejszej Umowy, 

4) Wykonawca popada w stan likwidacji, stan upadłości lub został wydany nakaz zajęcia majątku 

Wykonawcy w zakresie, który uniemożliwia wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy,               

z zastrzeżeniem art. 98 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, 

5) Wykonawca przy realizacji Umowy jest zaangażowany w praktyki korupcyjne stwierdzone aktem 

oskarżenia, 

6) Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, jeżeli dotyczy przedmiotu umowy, 

7) Wykonawca narusza postanowienia Umowy o posługiwaniu się Podwykonawcami w zakresie braku 

przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo 

lub jej zmiany, której przedmiotem są usługi, 

8) Wykonawca podzleca  całość  usług  lub  dokonuje  cesji  Umowy,  jej  części  lub  wynikającej                   

z  niej wierzytelności, bez zgody Zamawiającego. 

3. Zamawiający może odstąpić od Umowy również w następujących przypadkach: 

1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie 

umowy może zagrozić istotnemu bezpieczeństwu publicznemu, 
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2) zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad w całości lub części prac wadliwie wykonanych, w stosunku 

do ustalonych między Stronami terminów, które to prace zostały określone w protokołach 

sporządzonych przez przedstawicieli Stron niniejszej Umowy. 

4. Odstąpienie od Umowy, o którym mowa w ust. 1-3 nastąpi w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o przyczynach odstąpienia i będzie zawierać uzasadnienie, pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia, bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu na wykonanie umowy. 

5. W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy przez jedną ze Stron: 

1) w terminie 5 dni kalendarzowych Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 

szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych usług, według stanu na dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca zgłosi, aby Zamawiający dokonał odbioru usług przerwanych, jeżeli odstąpienie 

nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

3) Wykonawcy nie przysługuje prawo do odszkodowania, 

4) Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

5) W przypadku odstąpienia od Umowy w części, Zamawiający zapłaci Wykonawcy za prawidłowo 

wykonany zakres usług, potwierdzony protokołem inwentaryzacji, o którym mowa w pkt 1). 

6. Strona, z której winy zostało dokonane odstąpienie od niniejszej Umowy, niezależnie od kar 

umownych, poniesie koszty wynikłe z odstąpienia od Umowy. 

7. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.  

 

§ 12. DORĘCZENIA 

1. Wszelkie oświadczenia Stron w czasie wykonania niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej i muszą 

być doręczone albo wysłane na adres Strony określony w Umowie. 

2. Strony zobowiązują się do powiadamiania o zmianie adresów do korespondencji. 

3. W razie zaniedbania tego obowiązku powodującego zwrot korespondencji wysyłanej na podany adres 

bez doręczenia, uważa się korespondencję za doręczoną w dacie jej zwrotu. 

4. To samo odnosi się do zwrotu korespondencji w razie odmowy jej przyjęcia pod podanym adresem. 

 

§ 13. PRZEWIDYWANE ZMIANY DO UMOWY 
1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje 

możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej Umowy w niżej wymienionych przypadkach. 

2. Strony dopuszczają zmiany istotnych postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty,              

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku: 

1) zmiany terminu przewidzianego na wykonanie usług, które są spowodowane w szczególności przez: 

a) sytuację nieprzewidzianą i niezawinioną przez Strony, której wystąpienia nie mogły 

przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności, 

b) uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy zaproponowanych 

przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, 

c) okoliczności siły wyższej tj. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki 

zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością oraz którym nie można 

zapobiec, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego 

powstaniem szkody w znacznych rozmiarach. Nie uznaje się za siłę wyższą: trudności w zatrudnieniu 

pracowników o kwalifikacjach niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i/lub trudności                           

z dysponowaniem odpowiednim sprzętem i w wymaganej liczbie, 

d) wstrzymania wykonywania niniejszej Umowy lub przerw powstałych z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego; 

2) Zmiany terminu realizacji Umowy wskazanego w § 4 ust. 1 poprzez jego wydłużenie z chwilą 

niewykorzystania całej wartości przedmiotu umowy, o której mowa w § 6 ust. 1 niniejszej 

Umowy; 
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3) Zmiana Podmiotu trzeciego/Podwykonawcy lub rezygnacja Podmiotu trzeciego/ Podwykonawcy, 

na zasoby których Wykonawca powoływał się – zmiana może nastąpić pod warunkiem, iż nowy 

Podwykonawca/Podmiot trzeci wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż 

wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne; 

4) Pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany Umowy: 

a) zmiany przez ustawodawcę stawki podatku VAT - wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

odpowiedniej zmianie w tej części, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku                         

od towarów i usług, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od 

towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie 

znajdzie zmiana stawki podatku od towarów   i usług. Wartość wynagrodzenia netto nie zmieni 

się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów                   

z uwzględnieniem stopnia wykonania zamówienia, 

b) zmiany w obowiązujących przepisach prawa mające wpływ na przedmiot i warunki umowy 

oraz zmiany sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/ lub Zamawiającego skutkujące nie 

możliwością realizacji przedmiotu umowy; 

c) zmiany warunków płatności – zmiany wynikające ze stopnia wykorzystania środków 

finansowych i terminów ich wydatkowania, zmiany wynikające ze zmiany w prawie właściwym 

dla podatków i ceł, które podwyższą lub obniżą cenę przedmiotu zamówienia, co w zależności 

od rodzaju zmian jakie będą miały miejsce będzie skutkowało obniżeniem lub podwyższeniem 

ceny przedmiotu zamówienia, 

d) w przypadku  rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy - w takim 

przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym 

Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które 

Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami, 

e) w przypadku  wystąpienia  nadzwyczajnych okoliczności (nie będących „siłą wyższą”), grożących 

rażącą stratą, których  Strony  umowy  nie były  w stanie przewidzieć w terminie zawarcia 

umowy, pomimo zachowania  przez Strony należytej  staranności; 

f) zmiany danych którejkolwiek ze Stron Umowy (np.: zmiana siedziby, adresu i nazwy podmiotu 

świadczącego przedmiotową dostawę) związanej z wewnętrzną reorganizacją w ramach prowadzonej 

działalności lub zmianą wynikającą  z przekształcenia podmiotowego po stronie którejkolwiek 

ze Stron Umowy, np.: w formie sukcesji uniwersalnej; 

g) każdą zmianę w stosunku do treści oferty, która przyczyni się do obniżenia kosztów 

zamówienia z zachowaniem ogólnego rodzaju zamówienia i jego charakteru 

i proporcjonalności wynagrodzenia. 

- odpowiednio do tego jaki wpływ na te zmiany będą miały ww. przypadki. 

3. W celu zawarcia aneksu w zakresie określonym w ust. 2 pkt 4) lit. a)-b), każda ze Stron może wystąpić 

do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką 

wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź 

nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić pisemnie Zamawiającego o zamiarze ubiegania się o zmianę 

zawartej Umowy, dostarczając Zamawiającemu pisemny wniosek wraz z wyczerpującym                            

i szczegółowym uzasadnieniem, z uwzględnieniem, że:  

1) nie złożenie przedmiotowego wniosku wraz z uzasadnieniem pozbawia Wykonawcę możliwości 

dokonania zmian zawartej Umowy, 

2) wskazane we wniosku przyczyny nie mogą wynikać z uchybień lub z niezachowania należytej 

staranności Wykonawcy. 
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5. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1) Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia 

terminu wykonania zamówienia o czas, w którym realizacja zamówienia jest uniemożliwiona. 

6. Zamawiający ma 7 dni roboczych od daty otrzymania pisma na ustosunkowanie się do złożonego 

wniosku i powiadomienie Wykonawcy o swojej decyzji.  

7. Strony są obowiązane, informować się wzajemnie o wystąpieniu okoliczności stanowiących siłę wyższą 

w terminie 1 dnia kalendarzowego od dnia, w którym dowiedziały się o wystąpieniu siły wyższej. 

8. Wszelkie ewentualne zmiany określone powyżej, za wyjątkiem ust. 2 pkt 4) nie będą stanowić podstawy 

do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 

9. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę Umowy, dotyczących zmian                              

w obowiązujących przepisach prawa Wykonawca, zobowiązany jest poinformować Zamawiającego 

niezwłocznie od dnia powzięcia informacji, w formie pisemnej. 

10. Zmiana zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem 

nieważności takiej zmiany, tylko w przypadkach określonych w niniejszej Umowie i zostanie 

wprowadzona do Umowy aneksem. 

 

§ 14. SIŁA WYŻSZA 

1. W przypadku gdy okoliczności „siły wyższej” uniemożliwiają chwilowe wykonanie jakichkolwiek 

zobowiązań umownych którejkolwiek ze Stron Umowy, określony termin wykonania zobowiązań 

umownych będzie przedłużony o czas trwania okoliczności „siły wyższej” oraz jej skutków,                  

z uwzględnieniem postanowień ust. 3. Przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nagłe, 

nieprzewidziane i niemożliwe do zapobieżenia. 

2. W przypadku, gdy którakolwiek ze Stron nie jest w stanie wywiązać się ze swych zobowiązań 

umownych w związku z okolicznościami „siły wyższej” druga Strona musi być poinformowana                      

w formie pisemnej w terminie do 14 dni od momentu ustania w/w okoliczności, pod rygorem 

rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym. 

3. Gdy okoliczności „siły wyższej” uniemożliwiają jednej ze Stron Umowy wywiązanie się ze swych 

zobowiązań umownych przez okres dłuższy niż 1 miesiąc, Strony Umowy mogą rozwiązać umowę               

w całości lub w części bez odszkodowania. W przypadku rozwiązania Umowy w taki sposób, jej 

końcowe rozlicznie musi być uzgodnione przez obie Strony umowy. 

 
§ 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, 

ustawy Prawo zamówień publicznych i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

2. Zamawiający i Wykonawca podejmują starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów 

powstałych między nimi, a wynikających z realizacji Umowy lub pozostających w pośrednim bądź 

bezpośrednim związku z Umową, na drodze negocjacji. 

3. Każda ze Stron, przed wystąpieniem na drogę sądową, może skorzystać z postępowania 

pojednawczego uregulowanego w art. 184-186 Kodeksu postępowania cywilnego, tj. do zawezwania 

drugiej Strony do próby ugodowej. 

4. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporu, Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie 

Sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

5. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przeniesione na osoby trzecie, bez 

zgody drugiej Strony wyrażonej na piśmie. 

6. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy na osoby trzecie, bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, ani regulować ich w drodze kompensaty. 

7. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.  

8. Umowę wraz z załącznikami sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron Umowy. 

 



Postępowanie przetargowe nr: 90/ 2017 
Sukcesywne wykonywanie usług pralniczych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. 

 

Opracowała: Anna Nyrek-Koczkodaj,  

15 
 

Załączniki do Umowy: 

1) Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr  1 do Umowy; 

2) Formularz asortymentowo-cenowy załącznik nr 2 do Umowy 

3) Oferta Wykonawcy stanowiąca załącznik nr 3 do Umowy; 

4) Wzór „Protokołu przyjęcia” stanowiący załącznik nr 4 do Umowy 

5) Wzór „Protokołu przekazania” stanowiący załącznik nr 5 do Umowy 

6) Polisa stanowiąca załącznik nr 6 do Umowy 

 

                                     ZAMAWIAJĄCY                                                       WYKONAWCA 


