
Załącznik nr 1: projekt umowy

U M O W A      Nr  ......./Z /2013

       zawarta w dniu  ................... r. w  wyniku  postępowania przetargowego  o  zamówienie 
publiczne nr 31/2013 pomiędzy „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o., 19-300 Ełk, ul. Baranki 
24  Sąd  Rejonowy  w  Olsztynie  VIII  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru 
Sądowego  Nr KRS 0000026179 Kapitał zakładowy: 17.575.000 PLN  -  reprezentowaną 
przez 2 członków Zarządu spośród wymienionych poniżej:

1. Andrzej Bujnowski                       -                  Prezes Zarządu
2. Janusz Nowakowski                      -                  Zastępca Prezesa Zarządu
3. Janusz Roszkowski                        -                  Członek Zarządu 

zwaną w dalszej części umowy Zleceniodawcą.
a
......................................................................................................................................
reprezentowaną przez:
1. .................................................................................................................................
2. .................................................................................................................................

zwaną w dalszej części umowy Zleceniobiorcą.

§ 1

Wyłonienie   Zleceniobiorcy   i   zawarcie   niniejszej   umowy  jest    rezultatem  wyboru 
najkorzystniejszej    oferty  w   trybie   przetargu   nieograniczonego.

§ 2

1. Zleceniobiorca zobowiązuje  się  do świadczenia usług w zakresie kompleksowego prania 
bielizny  szpitalnej  oraz  odzieży  medycznej  i  ochronnej  w  asortymencie  i  w  ilościach 
określonych w specyfikacji  istotnych  warunków zamówienia /SIWZ/, która wraz z ofertą 
Wykonawcy stanowi integralny załącznik do umowy.

2. Usługa  prania  bielizny  obejmuje  wypranie,  wybielenie,  wysuszenie,  wyprasowanie, 
wymaglowanie, zapakowanie w worki foliowe. Odzież fasonowa i fartuchy – prasowanie 
ręczne,  dostarczenie  w stanie  powieszonym i  zafoliowanym.  Usługa obejmuje  również 
naprawę i reperację  bielizny szpitalnej oraz odzieży medycznej i ochronnej.

3. Asortyment prania – zgodnie z opisem w SIWZ (pkt. II ppkt 3 SIWZ).
4. Szacunkowa ilość: ok. 7900 kg miesięcznie.(± 20%.)

§ 3

1. Za wykonanie usługi w zakresie prania bielizny szpitalnej oraz umundurowania personelu 
ustala się cenę w wysokości:

a) koszt  1  kg  bielizny  płaskiej  suchej  po  praniu  -  ....………..  zł  netto  /kg 
(słownie:.......................)  +  ....%  VAT  =  ............zł  brutto/  kg  (słownie:
…………….......……………).  Wartość  brutto  za  całość  zamówienia  . 
wynosi: ............................. zł (słownie: .......................................................................).

b) koszt  1  kg  bielizny  fasonowej  suchej  po  praniu  -  ....………..  zł  netto  /kg 
(słownie:.......................)  +  ....%  VAT  =  ............zł  brutto/  kg  (słownie:



…………….......……………).  Wartość  brutto  za  całość  zamówienia. 
wynosi: ............................. zł (słownie: .......................................................................).

2. Zleceniodawca  zobowiązuje  się  płacić  Zleceniobiorcy  za  wykonane  usługi  według cen 
podanych w ofercie przetargowej.

3. Zleceniodawca  opłacać  będzie  Zleceniobiorcy  należność  w  ciągu  30  dni  od  dnia 
wystawienia faktury na konto:……………………………………………………………… 

§ 4

1. W  momencie  zawarcie  umowy  Zleceniobiorca  przedłoży  Zleceniodawcy  polisę 
ubezpieczeniową  odpowiedzialności  cywilnej  obejmującą  szkody  mogące  powstać 
z realizacji umowy o wartości 200 000 zł ( słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100)

2. Zleceniobiorca będzie przedkładał Zleceniodawcy do wglądu wszystkie protokoły kontroli 
Sanepid-u.

§ 5

1. Bielizna  będzie  odbierana  i  dostarczana  przez  Zleceniobiorcę  do  miejsca  wskazanego 
przez  Zleceniodawcę własnym transportem i  na własny koszt  co  najmniej  trzy razy w 
tygodniu  w godzinach  8º°-  10º°  oraz  w przypadku  świąt  w jeden  z  dni  świątecznych 
ustalonych przez Zleceniodawcę.

2. Zleceniodawca dokona odbioru jakościowego i ilościowego w siedzibie Zleceniodawcy. 
3. Zleceniobiorca  zobowiązuje  się  do  przyjęcia  zwrotu,  wymiany  wadliwych  wyrobów  i 

pokrycia kosztów transportu z tym związanych.
4. Reklamacje Zleceniodawcy załatwiane będą w terminie 3 dni licząc od daty zgłoszenia.
5. Naprawy krawieckie powinny być wykonane w ciągu 3 dni.

§ 6

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży  w  interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia 
umowy,  Zleceniodawca  może  odstąpić  od  umowy w terminie  miesiąca  od  powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach.

2. W  takim wypadku  Zleceniobiorca  może  żądać  jedynie  wynagrodzenia  należnego  mu 
z tytułu wykonania części umowy.

3. Zleceniobiorca zobowiązany będzie zapłacić Zleceniodawcy kary umowne:
a) w wysokości 100,00 zł – za każdy dzień zwłoki w odbiorze przedmiotu umowy w celu 
wykonania  usługi  lub  w  przekazaniu  bielizny  po  wykonaniu  usługi  (dotyczy  także 
ponownego wykonania usługi w wyniku zgłoszenia reklamacji przez “Zleceniodawcę”);
b) w wysokości 500,00 zł  - za każdy stwierdzony fakt dostarczenia przez Zleceniobiorcy 
mokrej, niedosuszonej bielizny oraz uszkodzonej lub nienaprawionej bielizny.
c)  w  wysokości  wynagrodzenia  Zleceniobiorcy  za  ostatni  miesiąc  wykonania  usługi 
–  w  przypadku  odstąpienia  od  umowy  przez  Zleceniobiorcę  z  przyczyn  leżących  po 
stronie Zleceniobiorcy.

4. W razie wystąpienia awarii w zakładzie pralniczym Zleceniobiorcy lub innych zdarzeń 
losowych  Zleceniobiorca  zobowiązany  jest  zapewnić  wykonanie  usługi  przez  innego 
wykonawcę  usług  pralniczych,  w  terminie  nie  dłuższym  niż  2  dni.  Po  tym  terminie 
Zleceniodawca ma prawo  zlecenia wykonania usługi innemu wykonawcy. Zleceniobiorca 
pokrywa wszelkie koszty prania u innego wykonawcy wraz z kosztami transportu.

5. W razie wystąpienia awarii w zakładzie pralniczym Zleceniobiorcy lub innych zdarzeń 
losowych  Zleceniobiorca  zapewnia  wykonanie  usługi  u 



podwykonawcy .................................................................  (podać nazwę i adres), a także 
przedstawi Zleceniodawcy stosowne porozumienie z podwykonawcą na wykonanie usługi 
w zakresie ust 4 § 6.

§ 7

1. Zleceniodawca ma możliwość rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z przyczyn 
zawinionych przez Zleceniobiorcę.

§ 8

1. Zleceniodawca  żąda  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  w  wysokości  5  % 
wartości  brutto  podanej  w  ofercie,  co  stanowi  .................  zł  (słownie: 
............................złotych 00/100)

2. Zleceniobiorca wniesie zabezpieczenie przed podpisaniem umowy.
3. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Zleceniobiorcy w jednej lub kilku 

formach  wymienionych  w  art.  148  ust.  1  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)

4. Zleceniodawca zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 
uznania przez Zleceniodawcę za należycie wykonane.

§ 9

1. Zleceniobiorca zapewni  niezmienność cen za wykonywane usługi przez okres 12 miesięcy 
od daty zawarcia umowy.

2. Strony  dopuszczają  zmianę  umowy  w  zakresie  podatku  VAT  z  mocą  obowiązują  od 
wejścia  w  życie  nowych  stawek  tego  podatku  na  zasadzie  prawa  powszechnie 
obowiązującego.

§ 10

1. Umowę  niniejszą  strony zawierają  na czas określony to  jest od dnia  .................. r.   do  
dnia …....................... r.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego i Ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) 

3. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania umowy rozstrzygać będą sądy właściwe 
miejscowo z uwagi na siedzibę Kupującego.

4. Umowę sporządzono w 2  jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla 
każdej ze stron. 

      ZLECENIOBIORCA                                                       ZLECENIODAWCA 


