Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego
nr PP-2711/11/2021

UMOWA
/wzór/
zawarta w dniu …………….. r. pomiędzy:
Wojewódzkim Zespołem Specjalistycznym w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Warzywna 3,
35-310 Rzeszów, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych
i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000003893, reprezentowanym przez:
Józefę Misiewicz – Dyrektora
zwanym dalej Zamawiającym
a:
…………………………………………………………………………………………………………………..
.………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej Wykonawcą
Niniejsza umowa zawarta jest na podstawie Zapytania ofertowego pn. „Usługa prania
i prasowania odzieży medycznej oraz pozostałego asortymentu dla potrzeb Wojewódzkiego
Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie” z dnia ……………. nr ………………….........................
Postanowienia niniejszej umowy są zgodne z danymi zawartymi w ofercie Wykonawcy złożonej
w w/w Zapytaniu ofertowym.
§1
1. Przedmiotem umowy jest usługa prania i prasowania odzieży medycznej oraz pozostałego
asortymentu dla potrzeb Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie.
2. Do obowiązków Wykonawcy w ramach niniejszej umowy należy w szczególności: moczenie,
pranie, krochmalenie, suszenie, prasowanie, maglowanie, dezynfekcja, sortowanie i składanie
odzieży medycznej oraz bielizny z zachowaniem wymogów Państwowego Zakładu Higieny
i Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zwanych w dalszej części umowy „usługą”.
§2
1. Odbiór brudnej odzieży medycznej oraz bielizny wskazanych w § 1 ust. 1 z siedziby
Zamawiającego przy ul. Warzywnej 3, 35-310 Rzeszów i dostawa czystej odzieży medycznej
i bielizny do siedziby Zamawiającego odbywać się będzie jeden raz w tygodniu, w terminie
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ustalonym przez Zamawiającego. Ilość odbieranej odzieży uzależniona jest od potrzeb
Zamawiającego i może ulegać zmianie.
2. Wykonawca odbiera za protokolarnym potwierdzeniem odbioru brudną odzież medyczną
i bieliznę z siedziby Zamawiającego, zapakowaną w opisane worki foliowe, z wyznaczonych
przez Zamawiającego pomieszczeń, w celu przetransportowania jej do pralni.
3. Po wykonaniu obowiązków wymienionych w § 1 ust. 2, w terminie nie dłuższym niż jeden
tydzień od dnia odbioru brudnej odzieży medycznej oraz bielizny, Wykonawca dostarczy za
protokolarnym potwierdzeniem odbioru zapakowaną w opisane worki foliowe czystą odzież
(każdą sztukę) do siedziby Zamawiającego. Opis na workach i ich zawartość muszą być
zgodne z opisem i zawartością worków z brudną odzieżą medyczną i bielizną odebraną przez
Wykonawcę.
4. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz należytą staranność oferowanej usługi.
5. Wykonawca do wykonania opisanej w § 1 ust. 2 usługi zapewnia wszelkie niezbędne środki
piorące, wybielające i dezynfekcyjne oraz urządzenia. Wykonawca na żądanie Zamawiającego
dostarczy charakterystykę środków.
§3
1.

Strony ustalają maksymalną wysokość zobowiązań Zamawiającego w przypadku realizacji
umowy w zakresie obejmującym rodzaj, ilość i ceny przedmiotu umowy określone
w Formularzu cenowym Wykonawcy, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy na
łączną kwotę brutto ………………….zł (słownie:……………………………………………………),
w

tym

kwota

podatku

VAT

w

wysokości:

……..………………

zł

(słownie:………………………………………………………), kwotę netto ………………….. zł
(słownie: …………………………………………………… ).
2. Płatność zostanie dokonana przelewem bankowym na podstawie oryginału prawidłowo
wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie
30 dni od jej otrzymania. Za dzień zapłaty uznaje się dzień złożenia dyspozycji przelania
środków przez Zamawiającego na rachunek Wykonawcy.
3. Ceny brutto określone w ust. 1, nie będą podlegały waloryzacji w trakcie trwania umowy,
z zastrzeżeniem, że w przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy,
zmiana następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego, zmieniającego stawkę podatku VAT
i nie wymaga formy pisemnej (Zamawiający wymaga przedstawienia informacji o podstawie
prawnej zmiany stawki VAT).
4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane
z odbiorem brudnej odzieży medycznej oraz bielizny z siedziby Zamawiającego i dostawą
czystej odzieży medycznej i bielizny do siedziby Zamawiającego.
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5. Płatności za wykonywanie przedmiotu umowy będą realizowane sukcesywnie. Wykonawca
będzie otrzymywał wynagrodzenie jedynie za zrealizowane zgodnie z umową usługi określone
w §1, które będzie obliczane na podstawie faktycznie wykonanych ilości określonych
w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy oraz ich cen jednostkowych.
6. Zamawiający

zastrzega,

iż

umowa

będzie

realizowana

zgodnie

z

aktualnym

zapotrzebowaniem Zamawiającego, do wysokości zabezpieczonych w umowie środków, co
oznacza, iż w trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może zlecić wykonanie mniejszej
ilości sztuk i kilogramów określonych w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy, a Wykonawcy nie
będą w takim wypadku przysługiwały jakiekolwiek roszczenia względem Zamawiającego.
§4
1. W przypadku niewykonania usługi w terminach, o których mowa w § 2 ust.3, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy dzień
zwłoki.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% łącznego
wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1.
3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi w realizacji usługi Wykonawca
zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu za każdy taki przypadek karę umowną w wysokości
odpowiadającej równowartości brutto niewykonanej lub nienależycie wykonanej przez
Wykonawcę usługi.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zniszczenie mienia będącego
własnością Zamawiającego i inne szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu
zamówienia.
5. Zniszczone oraz zagubione sztuki asortymentu prania będą odkupywane przez Wykonawcę
zamówienia w terminie do 7 dni (wina po stronie Wykonawcy).
6. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie
faktury VAT dotyczącej realizacji przedmiotu umowy.
7. Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania odszkodowania przenoszącego wysokość
zastrzeżonych kar.
§5
1. Każdej ze stron przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej umowy za miesięcznym okresem
wypowiedzenia, wyrażonym w formie pisemnej pod rygorem nieważności, ze skutkiem na
koniec miesiąca kalendarzowego.
2. W przypadku nienależytego wykonania usługi Wykonawca dokona niezwłocznie powtórnego
wykonania usługi na rzecz Zamawiającego na własny koszt.
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3. Zamawiający może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nie
przestrzegania postanowień umowy przez Wykonawcę, dwukrotnego nienależytego wykonania
umowy przez Wykonawcę oraz/lub w przypadku czynienia szkód w mieniu powierzonym przez
Wykonawcę.
4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
powyższych

okolicznościach.

W

takim

przypadku

Wykonawca

może

żądać

jedynie

wynagrodzenia należnego z tytułu zrealizowanej części umowy.
5. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:
1)

Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy
lub jej nie kontynuuje pomimo wezwania Zamawiającego,

2)

Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z jej postanowieniami,

3)

złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy,

4)

likwidacji Wykonawcy.

6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności i może nastąpić w terminie 30 dni od wystąpienia przyczyny, opisanej powyżej.
§6
1.

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia jej podpisania do ……………….. r.

2.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy, za wyjątkiem przypadku określonego w § 3 ust. 3
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3.

Wszelkie prawa i obowiązki Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy nie mogą być
przenoszone na osoby trzecie, bez zgody Zamawiającego.
§7

W przypadku ewentualnego sporu, sprawa będzie rozstrzygana przez Sąd właściwy miejscowo dla
siedziby Zamawiającego.
§8
Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Zamawiającego i
jednym dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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