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Projektowane Postanowienia Umowy 

 
 
zawarta w dniu ……………………. roku w Iłży 
pomiędzy: 
Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej - Szpital w Iłży z siedzibą 
przy ul. Bodzentyńskiej 17, 27-100 Iłża ,wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 0000068961, NIP 796-17-04-266, REGON 670902293, zwanym w treści 
umowy „Zamawiającym”,  reprezentowanym przez: 
Dyrektora – Joannę Pionka 
 
a 
…………………………….. z siedzibą przy ………………………………….., zarejestrowanym w Sądzie 
Rejonowym w …………………… pod numerem ………………., posiadającym numer REGON 
……………………., NIP ……………………………….., 
reprezentowanym przez: 
- ……………………………………………………………………….. 
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. 
 
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym 
na podstawie art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. 2021 r., poz. 2019 z późn. zm.), została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§1 
1. Umowa – niniejsza umowa z wszystkimi załącznikami; 
2. Przedmiot Umowy – kompleksowe świadczenie usług pralniczych i dezynfekcyjnych 

bielizny szpitalnej i odzieży oraz innego asortymentu dla Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży. 

3. Szpital – prowadzony przez Zamawiającego zakład leczniczy w ramach którego udzielane 
są całodobowo świadczenia zdrowotne; 

4. Oddział - jednostka organizacyjna Szpitala prowadzonego przez Zamawiającego, przy 
czym pod tym pojęciem należy rozumieć także wyodrębnione w strukturze 
organizacyjnej Szpitala pododdziały; 

5. Ustawa Kodeks cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej jako: 
KC); 

6. Ustawa Prawo zamówień publicznych - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (dalej jako: PZP); 

 
§2 

W Umowie oraz w Załącznikach: 
1. Odniesienia do Umowy są odniesieniami do niniejszej Umowy. 
2. Odniesienia do paragrafów, ustępów i załączników są odniesieniami do paragrafów, 

ustępów i załączników Umowy. 
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3. Załączniki stanowią integralną część Umowy. 
4. Śródtytuły nie wpływają na interpretację postanowień umownych. 
5. Terminy określone w dniach, tygodniach, miesiącach, latach odnoszą się 

do dni, tygodni, miesięcy, lat kalendarzowych, chyba że Umowa stanowi inaczej. Bieg 
i upływ terminów przyjmują się zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. 

 
§3 

Przedmiotem umowy jest wykonywanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 
kompleksowej usługi prania bielizny szpitalnej i odzieży oraz innego asortymentu zgodnie 
z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

 
 
 

§4 
Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres ……. miesięcy liczonych od dnia tj. ……… do dnia 
………….. . Realizacja przedmiotu zamówienia będzie następować sukcesywnie, zgodnie 
z potrzebami Zamawiającego. 
 

 
§ 5 

1. Z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy Zamawiający 
zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie netto do łącznej kwoty …………………….. PLN 
(słownie: ………………………………….) zgodnie Załącznikiem 2 do Umowy. 

2. Ceny jednostkowe ustalone w Załączniku nr 2 do Umowy obejmują wszelkie koszty, jakie 
poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą Umową oraz 
obowiązującymi przepisami realizacji Przedmiotu Umowy. 

3. Łączna wysokość wynagrodzenia brutto wynosi ……………………………………..…… PLN 
(słownie: ………………………). 

4. Ceny przedstawione w ofercie Wykonawcy nie ulegną zmianie w trakcie trwania umowy 
za wyjątkiem przypadków określonych w § 6. 

5. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu 
wykonanych usług w wysokości obliczonej jako iloczyn faktycznie wykonanych usług 
w przyjętym okresie rozliczeniowym oraz cen jednostkowych ustalonych w Załączniku 
nr 2 do Umowy. 

6. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez pracownika Zamawiającego 
protokół odbioru usług należycie wykonanych w danym okresie rozliczeniowym 
(„Protokół”). Protokół będzie zawierał podział wskazujący zakres wykonanej usługi dla 
Zamawiającego (ilość, rodzaj i wagę wypranej i dostarczonej bielizny). 

7. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w 
doręczonej fakturze VAT. 

8. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, w terminie …………. dni od daty doręczenia 
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Strony przyjmują, że termin 
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zapłaty, o którym mowa powyżej jest zachowany w dacie obciążenia rachunku 
Zamawiającego. 

9. Dla dokonywania rozliczeń Strony przyjmują miesięczny okres rozliczeniowy. 
10. Opóźnienie zapłaty należności za usługę nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania 

świadczenia usług na rzecz Zamawiającego. 
 

§ 6 
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania ewentualnych zmian umowy, 

w przypadku: 
a) zmiany danych Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy); 
b) w przypadku niewyczerpania wartości umowy wskazanej w § 5 ust. 3, dopuszcza się 

możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy do momentu wyczerpania 
wartości umowy. Zmiana taka następuje w drodze aneksu z zachowaniem formy 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

c) Zamawiający zastrzega, iż umowa ulegnie wcześniejszemu rozwiązaniu w przypadku 
wcześniejszego wyczerpania wartości umowy określonej w § 5 ust. 3. 

2. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w umowie, z powodu zaistnienia 
okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy lub w przypadku 
zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 
wpływ na realizację przedmiotu umowy, w tym świadczenia stron umowy. 

3. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości ustalonych Umową cen jednostkowych 
w przypadku: 
a) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - jeżeli zmiana te będzie miała wpływ 
na koszty wykonania Umowy i Wykonawca w sposób obiektywny udowodni 
ich wielkość; 

b) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne 
lub zdrowotne - jeżeli zmiana te będzie miała wpływ na koszty wykonania Umowy 
i Wykonawca w sposób obiektywny udowodni ich wielkość, 

c) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572) - jeżeli zmiana 
te będzie miała wpływ na koszty wykonania Umowy i Wykonawca w sposób 
obiektywny udowodni ich wielkość; 

d) zmiany urzędowej stawki podatku VAT - zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena 
brutto, cena netto pozostanie niezmienna. Zmiana następuje z dniem wejścia w życie 
aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT. 

4. Zamawiający, w wyjątkowych przypadkach, zastrzega sobie prawo do ograniczenia 
zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest równoznaczne 
z odstąpieniem od umowy, nawet w części, z jednoczesnym zastrzeżeniem, 
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iż ograniczenie zakresu Umowy, nie przekroczy kwoty stanowiącej równowartość 40% 
wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1 Umowy. 

5. Zamawiający przewiduje waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany 
cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia po każdym upływie 
12 miesięcy należytej realizacji Przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie 
podlegało waloryzacji na wniosek Wykonawcy, o wskaźnik waloryzacji ogłaszany 
w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego („Wskaźnik”), przy wzroście przedmiotowego Wskaźnika średnio 
o co najmniej 5 % za ostatnie cztery kwartały poprzedzające złożenie wniosku 
o waloryzację. Warunkiem zastosowania waloryzacji będzie należyta realizacja 
zamówienia przez Wykonawcę, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i zapisami 
Umowy. Brak wystąpienia wzrostu Wskaźnika o wskazany powyżej poziom procentowy 
w oznaczonym okresie czasu i/lub brak należytej realizacji zamówienia zgodnie z opisem 
przedmiotu zamówienia i postanowieniami Umowy wyklucza uwzględnienie wniosku 
Wykonawcy o waloryzację wynagrodzenia i przeprowadzenie waloryzacji 
wynagrodzenia Wykonawcy. 

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem 
o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany cen jednostkowych 
w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów uzasadniających zmiany, o których 
mowa w ust. 3 powyżej lub ogłoszenia komunikatu Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego, o którym mowa w ust. 5 powyżej, przy czym pierwszy ww. wniosek 
o zmianę wynagrodzenia może zostać złożony przez Wykonawcę dopiero po upływie 
pierwszych 12 miesięcy obowiązywania Umowy oraz należytego świadczenia usług. 
Wniosek powinien zawierać propozycję zmiany Umowy w zakresie wysokości 
wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny 
przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 3 oraz w ust. 5 powyżej będą 
miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu 
zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy 
określonego w Umowie, w tym: 
a) przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania Umowy 

oraz założenia, co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów 
wykonania Umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość 
przyjętych założeń – takimi jak umowy o pracę lub dokumenty potwierdzające 
zgłoszenie pracowników do ubezpieczenia; 

b) wykazanie wpływu zmian, o których mowa w ust. 3 oraz w ust. 5 powyżej na koszty 
wykonania Umowy przez Wykonawcę; 

c) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia 
Wykonawcy oraz wykazania adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów 
wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

7. Zamawiający zajmie pisemne stanowisko w terminie miesiąca od dnia otrzymania 
wniosku Wykonawcy, o którym mowa w ust. 5 powyżej (przy czym za dzień przekazania 
stanowiska Zamawiającego przyjmuje się dzień wysłania stanowiska na adres 
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Wykonawcy). W przypadku uwzględnienia ww. wniosku, Strony podejmą działania 
w celu uzgodnienia treści aneksu do Umowy oraz jego podpisania. 

8. Zamawiający może przekazać Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany 
Umowy, w przypadku wydania przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa 
w ust. 3 i 5 powyżej. Wniosek powinien zawierać co najmniej propozycję zmiany Umowy 
w zakresie wysokości wynagrodzenia oraz powołanie zmian przepisów. 
Przed przekazaniem wniosku, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy 
o udzielenie informacji o których mowa w ust. 6 powyżej. Ustępy 6 i 7 stosuje się 
odpowiednio. 

9. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 
zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia 
o których mowa w ust. 5 Umowy wynosi nie więcej niż 5 % wynagrodzenia netto 
określonego w § 5 ust. 1 umowy. 

10. W przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie ust. 5 powyżej, 
Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie z postanowieniami art. 439 ust. 5 Pzp do zmiany 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 
odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 
podwykonawcy. 

 
  

§ 7 
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za szkody (na osobie i mieniu), 

mogące powstać w związku lub przy okazji wykonywania niniejszej umowy. 
2. Wykonawca zobowiązuje się – przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy – 

do posiadania ważnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzonej działalności na sumę min. 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) 
oraz polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej z klauzulą dotyczącą 
odpowiedzialności za szkody wyrządzone na skutek przeniesienia HIV i/lub innych 
chorób zakaźnych na sumę min. 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych). 

3. Poświadczona za zgodność z oryginałem kopia opłaconej polisy stanowi załącznik nr 3 
do niniejszej umowy. 

4. 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. 

5. Wykonawca, w ciągu całego okresu realizacji umowy na rzecz Zamawiającego, 
na pisemne wezwanie Zamawiającego, w nieprzekraczalnym 5–cio dniowym terminie, 
zobowiązuje się przedłożyć do wglądu oryginalne dokumenty potwierdzające 
posiadanie ubezpieczenia o którym mowa w ust. 2 i umożliwić wykonanie 
ich kserokopii – pod rygorem rozwiązania umowy przez Zamawiającego ze skutkiem 
natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i naliczenia z tego 
tytułu kar umownych. 
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§ 8 
1. Wykonawca zobowiązuje się, do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.), wszystkich osób wykonujących bezpośrednio 
czynności w zakresie realizacji zamówienia, związane z wykonywaniem usługi 
kompleksowego świadczenia usług pralniczych i dezynfekcyjnych, tj. transport, 
załadunek, rozładunek, wykonywanie usług pralniczych i dezynfekcyjnych itp. – 
z wyłączeniem osób, pełniących samodzielne funkcje kierownicze. 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 
w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy. Zamawiający uprawniony jest w szczególności 
do: 
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy na każde wezwanie Zamawiającego, 
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób wykonujących czynności 
w zakresie realizacji zamówienia: 
a) oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie 
to 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; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię umowy/umów 
o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których 
dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy  (wraz z dokumentem regulującym zakres 
obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. Z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) 
tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników. Informacje 
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takie jak: nazwa pracodawcy, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar 
etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie 
przez Wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 
zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię 
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). 

4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów określonych w ust. 3, będzie 
traktowane jako niewypełnianie obowiązku zatrudniania Pracowników wykonujących 
usługę kompleksowego świadczenia usług pralniczych i dezynfekcyjnych na podstawie 
umowy o pracę i objęte sankcją w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary 
umownej, w wysokości 2.000 zł  wartości brutto umowy za każdy taki przypadek. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 
Państwową Inspekcję Pracy. 

 
§ 9 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy. 

2. Zamawiający może rozwiązać umowę z co najmniej 21– dniowym wypowiedzeniem 
w przypadku: 
a) ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub likwidacji jego firmy, 
b) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, uniemożliwiającego kontynuowanie 

usługi. 
c) nastąpi niedotrzymanie warunków umowy przez Wykonawcę, m.in. w przypadku: 

• częstych opóźnień (min. 3 razy w ciągu 30 dni) w realizacji przedmiotu umowy, 
• częstych reklamacji z tytułu złej jakości (min. 3 razy w ciągu 30 dni), 
• braku zachowania wymaganych ciągów technologicznych prania, sterylizacji 

czy dezynfekcji, 
• braku stosowania wymaganych preparatów piorących lub dezynfekujących, 
• braku zachowania bezpieczeństwa mikrobiologicznego. 

3. Przez “złą jakość” strony umowy rozumieją asortyment podarty, z widocznymi plamami, 
niewypranymi pozostałościami, brudnym kołnierzykiem, odbarwieniami, 
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niewysterylizowany, wykrochmalony, pomięty itp., stwierdzony podczas 
rozpakowywania dostarczonych pakietów na oddziałach szpitalnych. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu prawidłowej wykonania części umowy. 

5. Dla skuteczności złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy wymagane 
jest przesłanie go drugiej stronie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone w terminie 30 dni od powzięcia 
przez Zamawiającego informacji o wystąpieniu przyczyny odstąpienia. 

7. W przypadku nałożenia na Zamawiającego kary finansowej przez zewnętrzne służby 
sanitarne lub też nałożenie kary finansowej na Zamawiającego przez inne organy 
kontrolne, mającej związek z nienależytym działaniem lub zaniechaniem działania 
Wykonawcy, Wykonawca ma obowiązek zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty 
stanowiącej równowartość nałożonej na Zamawiającego kary, w terminie określonym 
przez Zamawiającego. 

 
§ 10 

Do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu umowy strony wyznaczają: 
a)  Panią Ilonę Domagałę reprezentującego Zamawiającego, tel. …………………. e-mail: ………. 
b) Panią/Pana ……………..….. reprezentującą Wykonawcę, tel. …………………. e-mail: ………. 
 

§ 11 
1. Za nienależyte wykonanie umowy Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary 

w następujących wypadkach i w wysokości: 
a) w przypadku niewykonania usługi (odbiór brudnej bielizny, dostawa czystej itp.) 

w terminach wskazanych w załączniku nr 1 Umowy – każdorazowo w wysokości 
0,2% wartości brutto świadczonej usługi za miesiąc poprzedzający nałożenie kary 
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w przekroczeniu terminu rozpatrzenia reklamacji, o której mowa 
w Załączniku nr 1 do umowy – każdorazowo w wysokości 0,2% wartości brutto 
świadczonej usługi za miesiąc poprzedzający nałożenie kary za każdy rozpoczęty 
dzień zwłoki, 

c) w przypadku dwukrotnego wykonania usługi „złej jakości” - w wysokości 10% 
wartości brutto miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy z miesiąca ostatniej usługi 
złej jakości, 

2. W przypadku odstąpienia lub rozwiązania Umowy przez Wykonawcę 
lub przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca 
zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego 
w § 5 ust. 3 Umowy. 

3. Łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości wynagrodzenia 
brutto określonego w § 5 ust. 3 Umowy. 
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4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych, 
po wystawieniu noty obciążeniowej, z przysługującego mu wynagrodzenia 
tzn. z należności wynikających z wystawionych faktur. 

5. O naliczeniu kar umownych Strony informują pocztą elektroniczną i potwierdzają 
pisemnie (listem poleconym). 

6. W przypadku stwierdzenia przez Inspekcję Sanitarną uchybień w zakresie jakości 
świadczonych usług pralniczych i obciążenia z tego tytułu Zamawiającego karą 
finansową, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty nałożonej kary z najbliższej, 
kolejnej płatności za świadczone usługi. 

7. Jeżeli kara umowna nie pokrywa wartości szkody Zamawiający może dochodzić 
odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 

 
§ 12 

1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego 
przenieść żadnych wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie 
(art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej. 

2. Przeniesienie wierzytelności w sposób określony trybem art. od 509 do 518 Kodeksu 
cywilnego, a wynikających z niniejszej umowy, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, 
pod rygorem nieważności takiej czynności. 

3. Bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej wierzytelności wynikające 
z niniejszej umowy nie mogą stanowić przedmiotu poręczenia określonego w przepisach 
art. od 876 do 887 Kodeksu cywilnego, ani jakiejkolwiek innej umowy zmieniającej 
strony stosunku zobowiązaniowego wynikającego z realizacji niniejszej umowy. 

4. Strony wspólnie oświadczają, że wyłączają możliwość dokonywania przez podmioty 
trzecie Umowy Faktoringu, Umowy Gwarancyjnej, Umowy Zarządu Wierzytelnością, 
Umowa Inkasa, Umowy przekazu świadczenia w rozumieniu art. 921(1) - 921(5) kc. 

5. Strony wspólnie oświadczają, że wyłączają możliwość dokonywania przez podmioty 
trzecie wszelkich czynności faktycznych lub prawnych związanych z wierzytelnościami 
Wykonawcy wynikającymi z niniejszej umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

 

§ 13 
Strony potwierdzają, że działając jako administratorzy danych osobowych, są uprawnieni 
do przetwarzania oraz udostępnienia Stronom danych osobowych w zakresie niezbędnym 
do wykonania niniejszej Umowy i realizacji prawnie usprawiedliwionych celów 
realizowanych przez każdą ze Stron i potwierdzają, że w wyniku udostępnienia ww. danych 
osobowych stają się ich administratorem i są zobowiązani do ich przetwarzania zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1) jak również 
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ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 
z późn. zm.). 

§ 14 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz ustawy o działalności leczniczej. 
2. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 
3. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą 

przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden 

egzemplarz dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. 
 
Załączniki: 
Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia (wg Załącznika nr 6 do SWZ) 
Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy 
Załącznik nr 3 – kopia Polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy. 
 

 
 
 
..................................................        ............................................... 

Zamawiający                            Wykonawca 
 
 
 


