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Umowa nr ………………../ SZP / 2020 
zawarta w dniu ……………………. w Chrzanowie pomiędzy:  

Szpitalem Powiatowym w Chrzanowie, 32-500 Chrzanów, ul. Topolowa 16  
wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia  
w Krakowie,  XII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000015881, NIP 628-19-16-916  
reprezentowanym przez: 

1. Dyrektora                             …………………………….. 

zwanym w dalszej części „Zamawiający”, a 

……………………………………………………………………………………………..   
reprezentowanym  przez: 

1. ………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej „Wykonawca”. 

§1 
Tryb zawarcia umowy 

Umowa zostaje zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego 
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych)- sprawa nr ……/2020 

§ 2 

Przedmiot umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego: 

a) usługę prania bielizny pościelowej, operacyjnej i mopów, prania pozostałego 

asortymentu będącego własnością Zamawiającego i Wykonawcy, transportu 

prania brudnego i czystego z pralni i do pralni, transportu prania brudnego 

z oddziałów, transportu prania czystego na oddziały zgodnie z załącznikiem 

„OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z WYMAGANIAMI”, który stanowi 

integralną część umowy 

b) dzierżawy bielizny pościelowej, operacyjnej, mopów oraz pozostałego 

asortymentu wymienionego w załączniku j.w  

c) wdrożenia systemu radiowej identyfikacji bielizny. 

2. Treść wzajemnych obowiązków Stron określona została w: 

a) SIWZ     

b) złożonej ofercie przetargowej, 

c) niniejszej umowie. 

d) harmonogramie ustalonym z wykonawcą z dniem podpisania umowy 

3. Szacunkowo Zamawiający wyda Wykonawcy do wykonania usługi, o której mowa w 

ust.1, średnio ok. 18600  kg prania w ciągu jednego miesiąca.  

4. Wykonawca doposaży Szpital w nową bieliznę pościelową, operacyjną, mopy oraz 

inny asortyment zabezpieczający codzienne zapotrzebowanie – ilość i rodzaj w 

załączniku. Doposażenie ma nastąpić w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi. 

5. Wykonawca utworzy magazyn podręczny z zapasową nową bielizną pościelową, 

operacyjną oraz innym asortymentem, stanowiącą zabezpieczenie w przypadku 

reklamacji, opóźnień wykonania usługi prania oraz zwiększonego zapotrzebowania z 
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oddziałów - ilość i rodzaj w załączniku. Utworzenie magazynu do max 45 dni od 

daty rozpoczęcia świadczenia usługi  - do ……………..dni. 

6. Wdrożenie systemu identyfikacji radiowej bielizny i oznakowanie chipami 

asortymentu Zamawiającego i Wykonawcy w terminie do ………. dni (do max 30 dni) 

od daty rozpoczęcia świadczenia usługi. 

7. Przedmiotem dzierżawy  jest  asortyment wymieniony w załączniku do siwz. 

Asortyment przekazany Zamawiającemu  oraz stanowiący wyposażenie magazynu 

podręcznego musi być nowy, nieużywany. Ilości i terminy dostarczenia 

poszczególnego asortymentu zgłaszane będą przez Zamawiającego w formie 

pisemnej.  

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu rzeczowego i finansowego 

przedmiotu umowy. Niepełna realizacja zamówienia ze strony Zamawiającego nie 

narusza postanowień niniejszej umowy i nie skutkuje roszczeniami finansowymi 

Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

9. Odbiór bielizny brudnej, segregacja i przygotowanie prania do transportu oraz  

odbiór bielizny czystej liczenie i ważenie następować będzie w  wyznaczonych do 

tego celu pomieszczeniach Zamawiającego, które zostaną wydzierżawione 

Wykonawcy na czas trwania niniejszej umowy (umowa najmu pomieszczenia). 

 
§ 3 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje pralnią, odpowiednim potencjałem 
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (zgodnie z 
oświadczeniem złożonym w ofercie, który stanowi integralną część niniejszej 
umowy).  

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usługi: 
a. usługi prania wodnego i dezynfekcji: bielizny pościelowej ogólnoszpitalnej, 

odzieży i bielizny operacyjnej, pieluch i bielizny noworodkowej, mopów, do 24 

godzin od chwili odbioru z punktu przyjmowania  bielizny brudnej 

Zamawiającego, 

b. usługi prania wodnego i dezynfekcji odzieży ochronnej fasonowanej i roboczej 

pracowników szpitala do  48 godzin od chwili odbioru z punktu przyjmowania 

bielizny brudnej Zamawiającego, 

c. usługi prania wodnego i dezynfekcji: materacy, materacy p/odleżynowych z 

pianki poliuretanowej,  pokrowców na materace, koców, kołder, poduszek,  itp.  

do  48 godzin, od chwili odbioru z punktu przyjmowania bielizny brudnej 

Zamawiającego. , 

d.  usługi czyszczenia chemicznego asortymentów, wyrobów włókienniczych nie 

nadających się do prania wodnego do 48 godzin 

3. W przypadku awarii lub innych zdarzeń losowych, których Wykonawca nie był w 
stanie przewidzieć, zobowiązany jest do poinformowania o tym facie Zamawiającego 
i zabezpieczenia ciągłości wykonania usługi w innej pralni spełniającej wymogi 
pralni szpitalnej na własny koszt. 
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4. Obowiązki Wykonawcy określone zostały w załączniku „ OPIS PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA WRAZ Z WYMAGANIAMI”, o którym mowa w §2 ust.1. oraz zał. Nr 2, 
o którym mowa w §3 ust.1. 

5. Wykonawca zobowiązany jest świadczenia zwiększonej ilości usług w razie sytuacji 
kryzysowych, zdarzeń masowych, katastrof lub stanu zagrożenia Państwa. 

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez 
pracowników Wykonawcy, powstałe w trakcie i zakresie realizacji umowy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania umowy do 
posiadania ważnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 
działalności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi niniejszej umowy na 
minimalną sumę 1.000.000,00 zł. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących w Szpitalu 
przepisów z zakresu BHP, procedur i standardów Zintegrowanego Systemu 
Zarządzania zgodnie z normami ISO 9001:2015; ISO 14000:2015, ISO/ICE 
27001:2013; OHSAS 18001:2007, stanowiących załącznik nr …. do niniejszej 
umowy. 

9. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę zgodne z wymaganiami, o których mowa w art.22 kp osoby 
wykonujące następujące niezbędne do realizacji niniejszego zamówienia czynności 
tj. pranie, dezynfekcja, maglowanie naprawa, składanie, prasowanie, transport, 
wydanie i nadzorowanie wykonywanych usług. 

10. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do 
Zamawiającego wraz z fakturą miesięczną o której mowa w §4 ust.5 niniejszej 
umowy, aktualnego oświadczenia potwierdzającego wymóg zatrudnienia osób na 
podstawie umowy o pracę, o którym mowa w  ust.10. Oświadczenie to powinno 
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że wskazane 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 lub podwykonawcy. 

11. W trakcie realizacji zamówienia, 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 lub podwykonawcę osób 
wykonujących wskazane w  ust.10 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

a) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę 
lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w 
trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie 
wykonawcy lub podwykonawcy 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 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych w tym w szczególności bez podania 
imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników lub innych danych które 
podlegają anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj 
umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 
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b) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i 
zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni 
okres rozliczeniowy 

12. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w  ust.10 czynności, 
Zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę 
kary umownej w wysokości określonej w §10. 

13. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie 
żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 
wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 
w  ust.10 czynności. 

 
§ 4 

Wynagrodzenie 
1. Za wykonanie usługi określonej w §2 ust.1 pkt. a) Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości …………… zł netto/kg (prania czystego, 
suchego)  ……… zł brutto/kg (prania czystego, suchego). Wartość umowy 
wyniesie ok. ……………….. zł netto  …………………………. zł brutto.  

2. Za usługę dzierżawy (§2 ust.1 pkt.b)) Zamawiający uiszczał będzie opłatę w 
wysokości ……… zł netto/kg prania czystego, suchego . ……… zł brutto kg 
prania czystego, suchego . 

3. Łączna wartość umowy wyniesie ok.  …………… zł netto ……………….. zł brutto  
4. Z tytułu dzierżawy Wykonawca nie będzie naliczał kwoty dzierżawy asortymentu. 

Ewentualna kwota powinna być zawarta w cenie jednostkowej za pranie 1kg   
5. Rozliczenie za wykonaną należycie usługę dokonywane będzie miesięcznie na 

podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę w oparciu o wykaz 
zawierający datę wykonania, ilość bielizny (kg) oraz cenę. Należyte wykonanie 
usługi stanowi podstawę wystawienia faktury. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia  miesięcznego, sztukowego 
raportu oddanego do pralni i dostarczonego do szpitala  po wykonaniu usługi: 
liczby  asortymentu, bielizny szpitalnej, operacyjnej, odzieży ochronnej i 

fasonowej pracowników, mopów ( do dnia 5 następnego miesiąca). 
7. Strony ustalają, że zapłata dokonana będzie w terminie 60 dni od daty 

wystawienia faktury przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy 
podane na fakturze. 

8. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 
9. Ceny jednostkowe brutto nie ulegną podwyższeniu przez cały okres trwania 

umowy, chyba że zachodzą okoliczności o których mowa w §5. 
10. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać przeniesienia  

wierzytelności z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 
11. Realizowanie należności za usługę prania będzie następować w drodze 

kompensat z wierzytelnością dzierżawę pomieszczeń z umowy z dnia ……………. 
12. Wykonawca w przypadku posiadania statusu Zakładu Pracy Chronionej 

zobowiązany jest do każdorazowego dołączania do faktur stosownej informacji 
na ten temat. 
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§5 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadku wystąpienia 
zmiany: 
a) stawki podatku od towarów i usług; 
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  lub 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie 
zmian, o których mowa w ust.1 

3. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. a  wartość netto  wynagrodzenia 
Wykonawcy nie zmienia się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na 
podstawie nowych przepisów.  

4. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. b, wynagrodzenie wykonawcy ulegnie 
zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy wynikającą ze 
zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do 
wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia albo wysokości 
minimalnej stawki godzinowej z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 

5. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. c, wynagrodzenie wykonawcy ulegnie 
zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy, jaki będzie zobowiązany 
dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu 
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących 
zamówienie na rzecz zamawiającego. 

6. Za wyjątkiem zmiany, o której mowa w ust.1 lit. a wprowadzenie zmian wysokości 
wynagrodzenia wymaga złożenia przez wykonawcę wniosku o zawarcie aneksu wraz 
z uzasadnieniem wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia 
zmian, o których mowa w ust.1 lit. b i c. 

 

§ 6 

Czas trwania umowy 

1. Umowę zawiera się na okres 3 lat (od daty zawarcia umowy) - termin 
rozpoczęcia świadczenia usługi od …………………….. do ……………………….. 

2. Zgodnie z art.145 ustawy Prawo zamówień publicznych „W razie zaistnienia istotnej 
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie 
umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 
publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach.” 

§ 7 
            Gwarancja jakości 

1. Wykonawca udziela gwarancji dobrej jakości świadczonych usług przez cały okres 
trwania umowy z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego opisanych w załącznikach 
o którym mowa w §2 ust.2 

2. Wykonawca nie może zlecić wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej, bez 
pisemnej zgody Zamawiającego. 
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3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotowej umowy przy pomocy 
pracowników właściwie przeszkolonych, spełniających wymagania zdrowotne oraz 
higieniczne niezbędne dla realizacji zamówienia. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nadzoru i kontroli prawidłowości realizacji 
całości postanowień umowy. Wykonawca ma obowiązek w każdym czasie na 
żądanie Zamawiającego, udostępnić pomieszczenia, urządzenia oraz dokumentację 
związaną z realizacją przedmiotu umowy. Z kontroli sporządzany będzie protokół po 
jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.   

5. Wykonawca jest zobowiązany wykonać zalecenia pokontrolne związane ze 
stwierdzonymi uchybieniami w toku kontroli.  

 § 8 
        Postępowanie reklamacyjne 
1. W przypadku nieprawidłowo wykonanej usługi Zamawiający ma prawo do 

reklamacji usługi. 
a) bielizna źle wyprana z widocznymi plamami, nieczystościami ,niewymaglowana,  

niewyprasowana, uszkodzona lub niewłaściwie naprawiona, przekazana do 
Punktu odbiorczego bielizny czystej będzie zwracana do ponownego prania lub 
naprawy w oparciu o Protokół Reklamacji (załącznik nr 8 do SIWZ); 

b) czysta bielizna otrzymana z pralni w uszkodzonych opakowaniach jednorazowych 
lub źle zabezpieczona na czas transportu zostanie zwrócona do ponownego 
kompleksowego wykonania usługi na koszt Wykonawcy; 

c) Czysta bielizna wilgotna podlega natychmiastowemu zwrotowi do Wykonawcy, w 
takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć suchą 
bieliznę w ilości i rodzaju zwróconej bielizny 

d) czas realizacji reklamacji lub naprawy wynosi do 24 godzin od chwili zgłoszenia. 
Wykonawca będzie na bieżąco informował Zamawiającego o ilości bielizny 
pozostawionej do naprawy lub usunięcia plam, zabrudzeń itp. 

2. Przy przyjęciu asortymentu do reklamacji będzie on ważony, a waga 
reklamowanego asortymentu zostanie odliczona od wagi czystego prania w dniu 
reklamacji. Usługa w ramach reklamacji jest wykonywana bezpłatnie tylko wtedy 
gdy nie będzie wymieniona sztuka za sztukę z magazynu podręcznego. 

a) bielizna przeznaczona do reklamacji musi być pakowana oddzielnie w worek  
z napisem „Reklamacja - szwalnia” lub bielizna do odplamienia w worek z 
napisem „Reklamacja – do odplamienia” itp., -  jeśli  nie zostaną uzupełnione 
sztuka za sztukę z magazynu podręcznego 

b) Asortyment po wykonaniu reklamacji musi zostać osobno zapakowany z opisem 
„po reklamacji” 

c) Powstałe po stronie Wykonawcy uszkodzenia trwałe, nie nadające się do naprawy, 
dotyczy asortymentu należącego do Zamawiającego, w tym odzieży fasonowej, 
odzieży ochronnej, i innego asortymentu  np. uszkodzenie mechaniczne /dziury, 
rozdarcia, ubytki, oderwania kieszeni/, odbarwienia, zafarbowania, plamy,  
zgrzanie guzików, uszkodzenia nap,  uszkodzenie elementów wrażliwych na 
wysokie temperatury itp. lub zaginięcia asortymentu ( nie dostarczenie 
asortymentu po upływie 14 dni od daty przyjęcia do prania) lub gdy 
przeprowadzona naprawa nie zapewnia pełnej możliwości użytkowania 
asortymentu,  skutkują rekompensatą w postaci nowego produktu sztuka za 
sztukę. 
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  § 9 
          Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca w celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesie 
zabezpieczenie w formie przewidzianej w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych w 
wysokości 5 % wartości umowy najpóźniej w dniu podpisania umowy pod rygorem 
zastosowania regulacji art. 46  ust. 5  pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
oraz odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

2. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 
…………………. zł brutto  w formie ............................................................ 

   § 10 
Kary umowne 

1. Zamawiający ma prawo naliczania i egzekwowania  kar umownych w następujących 
wypadkach i w następujących wysokościach: 

a. za opóźnienie w utworzeniu magazynu podręcznego, utrzymania stanu 
wyposażenia   Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 100 zł za każdy dzień 
opóźnienia powyżej ustalonego terminu; 

b. za opóźnienie w wdrożeniu systemu radiowej identyfikacji bielizny, Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu 100 zł za każdy dzień opóźnienia powyżej ustalonego 
terminu; 

c. za  opóźnienie przy dostawie bielizny czystej lub odbiorze bielizny brudnej, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 50 zł za każdą godzinę opóźnienia powyżej 
ustalonego terminu; 

d. za każdą brakującą sztukę bielizny lub innego asortymentu, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu  100% ceny brutto za 1kg prania za każdy dzień opóźnienia 
(dotyczy usługi prania podstawowej lub reklamacji) w przypadku gdy braki 
asortymentu nie zostaną pokryte asortymentem z magazynu podręcznego; 

e. za ponowne reklamowanie tego samego asortymentu, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu  100% ceny brutto za 1kg prania za każdy dzień opóźnienia; 

f. za nie wykonanie zaleceń pokontrolnych o których mowa w §7 ust.5 umowy, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 50 zł za każdy dzień opóźnienia; 

g. za nie wykonanie usługi prania w przypadku awarii pralni Wykonawcy i 

niezabezpieczenie usługi u innego Wykonawcy na własny koszt, Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu 5000 zł za każdy dzień przestoju w wykonaniu usługi; 

h. za braki w asortymencie wynikające z miesięcznego raportu, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu kwotę równą wartości zakupu nowego asortymentu,  

dotyczy własności zamawiającego oraz odzież fasonowa 

i. w przypadku stwierdzenia patogenów chorobotwórczych z pobranych prób prania, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 2000 zł za każdy taki przypadek; 

j. Za rozwiązanie umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  -
10% wartości umowy. 

k. Za niedostarczenie  do zamawiającego dokumentów, o których mowa w §3 ust. 11 
i 12, wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% 
wartości brutto ostatniej miesięcznej faktury, o której mowa w §4 ust.5 niniejszej 
umowy za każdy dzień opóźnienia 
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2. Strony postanawiają , że niezależnie od kar, o których mowa w § 10 zastrzegają 
sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej osobom trzecim 
w wyniku niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy. Wykonawca 
odpowiada, w szczególności za wszystkie szkody wynikające z realizacji niniejszej 
umowy, w tym za narażenie bądź spowodowanie utraty życia lub uszczerbku na 
zdrowiu osób trzecich.  

4. Zamawiający może potrącić kary umowne z wynagrodzenia przysługującego mu za 
wykonaną usługę Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

§11 

Rozwiązanie umowy 

1. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę, w szczególności gdy Wykonawca: 
a) realizuje przedmiot umowy odmiennie niż w sposób przewidziany warunkami 

niniejszej umowy, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożoną 
ofertą,  

b) uchyla się od wykonania zaleceń pokontrolnych, o których mowa w § 7 ust. 5 
niniejszej umowy, 

c) nie dostarczy zamawiającemu oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
spełnienie warunku, o którym mowa w §3 ust. 10-12 

Zamawiający może pisemnie zwrócić się o podjęcie działań – w określonym w 
wezwaniu terminie – mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych uchybień. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca w terminie, o którym mowa w ust. 1 nie podejmie 
działań mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych uchybień, Zamawiający 
może złożyć oświadczenie o rozwiązaniu umowy z zachowaniem jednomiesięcznego 
okresu wypowiedzenia.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie 
natychmiastowym  w sytuacji gdy Wykonawca: 
a) uchyla się od wykonania umowy, 
b) utracił uprawnienia konieczne do prowadzenia działalności, 
c) dopuścił się uchybień w zakresie przepisów sanitarno - epidemiologicznych, 

które spowodowały konieczność zamknięcia działalności Wykonawcy, bądź 
pomimo pisemnych zaleceń pokontrolnych nie przeprowadza w określonym 
terminie czynności pokontrolnych, o których mowa w § 7 ust. 5 niniejszej 
umowy, 

 
§12 

Podwykonawcy 
 

1. Wykonawca wykonana zamówienie: 
a) samodzielnie (bez udziału podwykonawców).* 
b) przy pomocy podwykonawcy/ów w zakresie  …………………………. , 

zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności.* 

*Zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie 

2. Strony zgodnie ustalają, iż w wypadku korzystania przy wykonywaniu przedmiotu 
umowy przez podwykonawców Wykonawca: 
a) ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania Podwykonawcy, 
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b) przedstawi wraz z przesłaną fakturą oświadczenie Podwykonawcy o dokonaniu 
zapłaty na jego rzecz za wykonanie………………………………………….. 

 
 

§ 13 
1. Wszelkie spory jakie mogą powstać na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez 

sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.   
2. Każda zmiana umowy wymaga dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jeden dla każdej 

ze stron.. 
 

Wykonawca                                                  Zamawiający                                      

 


