
 

U  m  o  w  a 
zawarta w dniu … lutego 2023 roku w Tucznie, pomiędzy: 

 Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym SP ZOZ  „Leśna Ustroń” w Tucznie, 78-640 

Tuczno ul. Staszica 5, reprezentowanym przez: 

1. Pawła Suskiego – po. Dyrektora Zakładu 

2. Reginę Rabską – Główny Księgowy 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze 

Sądowym pod nr KRS 0000077337, 

a 

 ………………………………………………………………………………….. 

     reprezentowanym przez: 

1.  ………………………………………………………………. 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze 

Sądowym pod nr ............................... posiadającym NIP nr ………..…………. oraz REGON 

nr ……………………. wybranym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 

roku Prawo zamówień publicznych (Dziennik Ustaw poz. 2019 z dnia 24 października 2019 

roku z późniejszymi zmianami). 

 
§ 1. 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji kompleksową, 

realizowana sukcesywnie,  przez okres jednego roku, usługi prania obejmującej pranie 

i maglowanie oraz drobne naprawy bielizny pościelowej, ręczników i ścierek, bielizny 

pacjentów  - piżam i szlafroków, koców, usługi prania bielizny pościelowej typu 

„kora” zgodnie z zaleceniami producenta bez maglowania, usługi prania oraz drobne 

naprawy i prasowanie obejmującą odzież ochronną personelu medycznego wraz  

z usługą transportu od i do Zamawiającego środkami transportu przystosowanymi  

do realizacji tego typu usługi na koszt i ryzyko Wykonawcy zamówienia, w ilości 

łącznej 40 ton.. 
2. Realizacja zamówienia odbywa się na warunkach określonych w Specyfikacji 

warunków zamówienia postępowania. 

3. Odbiór i dostawa bielizny odbywać się może w określone dni tj.  

w ……………………..…………….. w godzinach od 7.00 do 14.00, po tych 

godzinach odbiór i wydawanie „prania” nie będzie możliwe.  

4. Zmiana dni odbioru i dostawy może zostać wprowadzona po uzgodnieniu i akceptacji 

obu stron w formie pisemnej, jako aneks do niniejszej umowy. 

 

§ 2. 

W bieżących kontaktach w celu dokonywania uzgodnień realizowanego zamówienia 

Zamawiającego reprezentować będą: 

1. ……………………………………………………...  

2. …………………………………………..………….  

 

natomiast Wykonawcę: 

1. ………………………………………………….…  

2. ……………………………………………………. 

§ 3. 

Wykonawca nie może powierzyć wykonywania usługi będącej przedmiotem niniejszej 

umowy innym podmiotom. 
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§ 4. 

1. Zamawiający zobowiązuje się płacić za wykonane zamówienie zgodnie z ceną 

jednostkową zaproponowaną w formularzu ofertowym, którego odpis stanowi 

integralną część niniejszej umowy, w wysokości łącznej  ……………. PLN netto 

(słownie: ……………….…………………..………. …/100 PLN netto) i  …………… 

PLN brutto (słownie: ……………..………………….…………………………  …/100 

PLN brutto).  

2. Formularz ofertowy stanowi integralną część niniejszej umowy. 

3. Zapłata następować będzie przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia 

otrzymania faktury zbiorczej za usługi wykonane w danym miesiącu wystawionej  

na koniec danego miesiąca.  

4. Cena ofert obowiązuje przez cały okres trwania umowy. 

 
§ 6. 

1. W przypadku stwierdzenia, że usługa, przekazanej do prania jednorazowej partii 

bielizny lub innych asortymentów, zrealizowana przez Wykonawcę jest jakościowo 

nie właściwa Wykonawca zobowiązuje się zapłacić karę umowną w wysokości  

10,0 % wartości zakwestionowanej partii oraz wykonać usługę ponownie. 

2. W przypadku nie dotrzymania terminu realizacji usługi Wykonawca zobowiązuje  

się zapłacić karę umowną  w wysokości 10,0 % wartości partii za każdy dzień 

spóźnienia w stosunku do terminu oferowanego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia innemu podmiotowi części usługi 

wynikającej z niniejszej umowy, w przypadku gdy Wykonawca zamówienia  

nie podejmie w uzgodnionym terminie realizacji usługi, a różnicą kosztów obciąży 

Wykonawcę. 

4. W przypadku powtórzenia się nieprawidłowości w realizacji usługi Zamawiający 

może niezwłocznie od umowy odstąpić.  

 
§ 7. 

W przypadku powstania szkody w mieniu powierzonym Wykonawcy, ponosi on pełną 

odpowiedzialność cywilną z tego tytułu. 

 

§ 8. 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta konkursowa (załącznik nr 1) jest integralną 

częścią umowy. 

 

§ 9. 

W kwestiach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą 

przepisy kodeksu cywilnego. 

 

§ 10. 

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 06 lutego 2023 roku do dnia 05 lutego 2024 roku 

 

§ 11. 

Umowa może być rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia stron bądź  

za uprzednim jednomiesięcznym wypowiedzeniem z terminem rozwiązania przypadającym 

na koniec miesiąca kalendarzowego.  

 

 



 

 

§ 12. 

Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania umowy, strony poddadzą  

rozstrzygnięciu właściwym rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego sądom powszechnym. 

 

§ 13. 

Zmiana wierzyciela należności wynikających z realizacji niniejszej umowy bez zgody 

podmiotu tworzącego dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego, jest nieważna. 

 

§ 14. 

Strony przyjmują do akceptującej wiadomości, iż umowy zawierane w sprawach zamówień 

publicznych są jawne i podlegają udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach  

o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 2 z 2003 roku poz. 16). 

 

§ 15. 

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

 

 

 

 

...................................................                          ................................................... 
         (podpisy osób reprezentujących                                                         (podpisy osób reprezentujących  

                     Wykonawcę)              Zamawiającego) 


