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Załącznik Nr 4  do zapytania ofertowego 
 
 

UMOWA Nr  TZPIZI - …………/12 (projekt) 
zawarta w Płocku dnia   …………………… 2012 r. pomiędzy : 

 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej 

Wojewódzk ą Stacją Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w P łocku.  

09-400 Płock ul. Gwardii Ludowej 5, 

wpisany do Krajowego Rejestru S ądowego pod nr - 0000029842 ;      

REGON - 610317845;     NIP  - 774 10 02 289;   
 

zwanym w treści umowy „Zamawiaj ącym”,  w imieniu i na rzecz którego działają: 
 
1. mgr Lucyna K ęsicka  Dyrektor SP ZOZ WSPRiTS w Płocku 
 

      2. mgr Urszul ę Kamińską p.o. Głównej Ksi ęgowej         
 

a 

……………………………………………………………………………………………………... 
  
z siedzib ą w   …………………………….. przy  ul. ………………………………………….. 

 
wpisanym do ……………………………………………… pod nr  ………………………….. przez 
…………………………………………………. 
 
REGON - ……………………….;  NIP -  ……………………………………..; 
 
 zwany w treści umowy „Usługodawc ą, w imieniu i na rzecz której działają: 
 

1. ……………………………………………………………………………………..  
 
 
 
W wyniku zapytania ofertowego z dnia …………., na  ……………………………. wybrana 
została oferta zgodnie z §11 ust. 1 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych SP ZOZ 
WSPRiTS w Płocku. Do udzielenia zamówienia zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, nie stosuje się przepisów tejże ustawy, zawarta została umowa o poniższej treści: 
 

 

                                                                         § 1 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest „wykonanie usługi prania odzieży skażonej dla SP ZOZ 
WSPRiTS w Płocku” z Oddziałów: w Płocku ul. Strzelecka 3, w Sierpcu ul. Braci 
Tułodzieckich 19, w Gostyninie ul. Przemysłowa 1. 

2. Usługodawca zobowiązuje się do wykonywania usług pralniczych zgodnie ze złożoną ofertą  
z dnia ……………………………………………. 
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3. Szczegółowy rodzaj oraz asortyment przedmiotu zamówienia i cena brutto określone zostały 
w ofercie Usługodawcy (formularz asortymentowo – cenowy załącznik nr 1 do Umowy 
stanowiący integralną część niniejszej umowy. 

§ 2 

1. Strony uzgadniają wartość przedmiotu umowy: 
………………….…….. PLN bez VAT (słownie zł; ……………………………………… złotych) 

 
      …………….……… PLN z VAT (słownie zł; …………………………………………….. złotych) 
 
2. Ceny jednostkowe na usługi pralnicze określone zostały w ofercie złożonej przez 

Usługodawcę, stanowiącej załącznik do niniejszej umowy (Załącznik nr 1). 
3.  W cenach jednostkowych zawierają się wszystkie koszty związane z odebraniem przedmiotu 

zamówienia z siedziby Zamawiającego oraz następnie z jego dostarczeniem, a ponadto: 
1) odkażanie (dezynfekcja), 
2)  pranie, 
3) suszenie, 
4)  maglowanie lub prasowanie w zależności od asortymentu, 
5)  składowanie i pakowanie bielizny, 
6)  zapewnienie worków do transportu bielizny czystej, 
7)  segregowanie bielizny czystej wg rodzaju, koloru, 
8)  1 transport  tygodniowo z dostarczeniem bielizny do siedziby Zamawiającego i jej 

odbiorem w każdy wtorek w  godzinach 8.00 – 13.00 z Oddziału w Sierpcu Płocku  
i Gostyninie. 

9)  technologię gwarantującą czystość bielizny pod względem bakteriologicznym, 
10) VAT na usługi pralnicze 

4. Strony ustalają, że ceny jednostkowe w Załączniku nr 1 do umowy, obowiązują przez cały 
okres obowiązywania umowy (zgodnie z ofertą Usługodawcy) tj. do dnia ………………….. r. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykorzystania limitu ilościowego zgodnie z 
rzeczywistymi potrzebami. Ilości podane w zapytaniu ofertowym to ilości szacunkowe. 

§ 3 

1. Usługodawca zobowiązuje się do należytego wykonywania usługi przez co rozumie się: 
1) terminowe wykonanie usługi; 
2) zwrot tego samego rodzaju, rozmiaru, jakości i ilości odzieży ochronnej, bielizny itp. 

w stanie czystym, wyprasowanej, posortowanej i zapakowanej do transportu; 
3) stosowanie procesu prania zapewniającego wysoką jakość prania oraz czystość pod 

względem bakteriologicznym; 
4) dbałość o stan pranej odzieży ochronnej bielizny itp.; 
5) stosowanie w procesie prania właściwych – o odpowiedniej jakości  

i odpowiadających wymaganym normom środków chemicznych. 
2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nienależytej, jakości wykonania usługi 

(np. ślady zabrudzeń, brak naprawy, brak wyprasowania, brak wymaglowania itp.)  
Usługodawca zobowiązany będzie do ponownego wykonania usługi w terminie 48 godzin, 
licząc od momentu zgłoszenia reklamacji.  

3. W przypadku powtarzającej się złej, jakości wykonywania usługi, a w szczególności 
stwierdzenia w wypranej bieliźnie drobnoustrojów, umowa może być rozwiązana ze 
skutkiem natychmiastowym. 

4. Usługodawca zobowiązuje się do wykonania 1 transportu tygodniowo (transport  
w wymienionym dniu) z dostarczeniem bielizny do siedziby Zamawiającego i jej odbiorem w 
każdy wtorek w godzinach 8.00 – 13.00 z Oddziału w Sierpcu Płocku  
i Gostyninie zgodnie z załącznikiem nr 1. 
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5. Usługodawca zobowiązuje się odebrać i dostarczyć przedmiot zamówienia transportem 
własnym na swój koszt do siedziby Zamawiającego we wtorek każdego tygodnia  
w godz. 08: do 13:00 z Oddziału w Sierpcu, Płocku i Gostyninie. 

 

§ 4 

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego zagubienia bądź zniszczenia przekazanego 
do prania asortymentu zostanie sporządzony przez Strony protokół. Na jego podstawie 
Usługodawca zostanie obciążony kosztami zakupienia odzieży ochronnej, bielizny itp., przy 
czym zakupienie nowej odzieży ochronnej, bielizny itp. musi odbyć się do 14 dni od momentu 
zgłoszenia reklamacji. 
W razie nie wykonania obowiązku Zamawiający dokona zakupu we własnym zakresie na koszt 
Usługodawcy. 

§ 5 

1. Usługodawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone bądź 
zmniejszone potrzeby Zamawiającego. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu usługi objętej niniejszą Umową 
z prawem do proporcjonalnego zmniejszenia jej wartości. 

3. Zmniejszenie, o którym mowa w  ust. 2 nie będzie powodować dla Zamawiającego żadnych 
konsekwencji finansowo - prawnych. 

§ 6 

1. Termin rozpoczęcia realizacji usługi stanowiący przedmiot umowy Strony ustalają na dzień 
podpisania umowy.  

2. Usługa będąca przedmiotem umowy realizowana będzie w okresie 24 miesi ęcy.  
3. Każda ze Stron może rozwiązać umowę za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia ze 

skutkiem na koniec miesiąca. 

§ 7 

1. Usługodawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych: 
a) za niedotrzymanie terminu wykonania zamówienia, w wysokości 0,2% łącznej 
wartości umowy, za każdy dzień opóźnienia, 
b) za rozwiązanie przez Usługodawcę umowy, z przyczyn leżących po jego stronie, w 
wysokości 10% wartości umowy. 

2. W razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie umowy, 
Usługodawca ma prawo naliczyć odsetki w wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki. W 
przypadku przekroczenia terminu płatności Zamawiający zastrzega sobie prawo 
negocjowania odroczenia terminu płatności i wysokości naliczonych odsetek. 

3. Zastrzeżenie  kar  umownych  nie  wyłącza  odpowiedzialności  Usługodawcy  za szkodę na 
zasadach ogólnych KC. 

§ 8 

Osobami wyznaczonymi do bieżącej współpracy w przedmiocie realizacji niniejszej umowy są : 
1) ze strony Zamawiającego: 

a) z Oddziału w Płocku   - Kierownik Marzena Martynowska tel. 24 268 22 37 
b) z Oddziału w Gostyninie  - Kierownik Elżbieta Ciesielska tel. 24/235-22-45 
c) z Oddziału w Sierpcu       - Kierownik Ewa Zarębska         tel. 24 275 28 77 

2) ze strony Usługodawcy    - …………………………………… tel. ……..……………… 
 

§ 9 
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1. Wyklucza się takie zmiany umowy, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego. 
Dopuszczalne są zmiany treści niniejszej umowy, gdy konieczność takich zmian wynika z 
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a zwłaszcza w 
przypadku: 
- obniżenia ceny jednostkowej usługi, 
- zmiany danych lub przekształcenie Usługodawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy) 

  - zmiany stawek podatku VAT w trakcie trwania umowy. Ceny zostaną zmienione w dniu 
wejścia w życie stosownego rozporządzenia lub ustawy. 

2. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie  
w formie aneksu pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

3. W przypadku nieterminowego regulowania zobowiązań przez Zamawiającego, ewentualne 
cesje należności mogą nastąpić wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody przez podmiot, 
zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 
2011 r. Nr 112, poz. 654). 

§ 10 

Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

§ 13 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego 
oraz obowiązujące przepisy szczególne związane z treścią umowy. 

§ 14 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego jeden 
dla Usługodawcy. 

 

 

 

 

 

…………………………………………… 

 

 

 

…………………………………………..   ……………………………………. 

Zamawiaj ący       Usługodawca  

 


