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ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
 

na wykonywanie usług pn: 

 

 

„Świadczenie usług pralniczych dla  

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim” 

 
 
 

 

 

 

 
 
Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 
130 000 zł., wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim. 
 
 
 
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                 …............................................. 
                     Podpis Zamawiającego    
 



I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM I PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA 
 
1. Zamawiający: 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim 
21-560 Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 2-4 
tel: 83 371-83-24 /fax: 83 371-83-24, email:zamowienia@spzozmc.pl 

2. Przedmiot zamówienia: 
1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pralniczych i dezynfekcyjnych w 

zakresie transportu i prania bielizny szpitalnej, odzieży roboczej i innych wyrobów z 
transportem dla SP ZOZ w Międzyrzecu Podlaskim.  

2) Przewidywana ilość bielizny do prania:  
a) w skali miesiąca wynosi ok 3 000,00 kg  
b) w skali całej umowy ok 36 000,00 kg.  

3) Ilość Towaru określona w niniejszym zapytaniu, w okresie obowiązywania Umowy, 
została określona w sposób szacunkowy. Ilość Towaru przeznaczona do prania przez 
Zamawiającego w okresie obowiązywania Umowy może być mniejsza, bądź wzrosnąć i 
z tego tytułu nie przysługują Wykonawcy względem Zamawiającego żadne roszczenia, 
o ile Zamawiający przeznaczy do prania asortyment o wartości nie niższej niż 60 % 
ilości asortymentu wskazanego w umowie.  

4) Projekt umowy stanowiący załącznik do niniejszego zapytania jest integralną częścią 
niniejszej dokumentacji i zapisy w nim zawarte traktuje się jako warunki udzielenia 
zamówienia.  

5) Usługi pralnicze mają być realizowane zgodnie z obowiązującym prawem. 
6) Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest do 

wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresy), których wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom w ramach kwoty wynikającej z oferty. 

7) Przedmiot zamówienia określony kodami Wspólnego Słownika Zamówień: 
98.31.00.00 – 9 – usługi prania i czyszczenia na sucho 
98.31.10.00 – 6 – usługi odbierania prania 
98.31.50.00 – 4 – usługi prasowania 
 

II. WARUNKI UDZIAŁU I KRYTERIUM WYBORU WYKONAWCY 
 
1. Zamawiający wybierze Wykonawcę na podstawie kompletnych ofert, przygotowanych  

i złożonych zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym. 
2. Kryterium wyboru oferty jest - najniższa cena (Kryterium – cena 100%). 
3. Wykonawca zostanie wybrany nie później niż po upływie 30 dni kalendarzowych od daty 

wskazanej jako termin otwarcia ofert. 
4. Zamawiający wymaga od składającego ofertę, aby zawarł z nim umowę na warunkach 

określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania  
ofertowego. 

5. Ofertę należy sporządzić na załączonym druku oferty (załącznik nr 1 do niniejszego  
zapytania ofertowego). 

 
III. DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ:  
 
1. Formularz ofertowy –załącznik nr 1. 
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców jeżeli odrębne przepisy  

wymagają wpisu do rejestru lub zaświadczenie z CEIDG, wystawione nie wcześniejszej 
niż 6 miesięcy przed datą złożenia oferty. 

3. Aktualną pozytywną opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej dopuszczająca obiekt pralni 
do świadczenia usług pralniczych dla jednostek służby zdrowia (podmiotów 
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udzielających świadczeń zdrowotnych) i potwierdzają, że pralnia posiada pełną barierę 
higieniczną.  

4. Aktualną pozytywną opinię sanitarną wydaną przez Państwowy Inspektorat Sanitarno-
Epidemiologiczny, dopuszczający transport specjalistyczny Wykonawcy do przewożenia 
bielizny szpitalnej.  

5. Wykaz środków piorących, których Wykonawca będzie używał przy wykonywaniu usługi 
posiadających atesty uznanej jednostki opiniującej i/lub badającej w kraju producenta.  

6. Wykaz środków dezynfekcyjnych, których Wykonawca będzie używał przy wykonywaniu 
usługi posiadających certyfikat CE i zgłoszenie/wpis/powiadomienie do Rejestru 
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.  

7. Oświadczenie Wykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3. 
 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 
1. Miejsce składania ofert:  

Sekretariat SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Warszawska 2-4. 
Dopuszcza się złożenie oferty za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:  
zamowienia@spzozmc.pl w formie skanu wydrukowanych, wypełnionych i podpisanych 
dokumentów. 

2. Oferta może być dostarczona do Zamawiającego za pośrednictwem: poczty  
elektronicznej, poczty, kuriera lub osobiście na adres Szpitala do dnia 18.01.2021 r. do  
godz. 10:00.  

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
4. Pracownicy zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się 

z wykonawcami: Tadeusz Cisak - numer telefonu: 83... 371 83 25 w godz. 7:30– 15:00 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania  

przyczyny. 
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Załącznik nr 1                                                                                                                             

Zamawiający: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

w Międzyrzecu Podlaskim 
ul. Warszawska 2-4 

21-560 Międzyrzec Podlaski 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Miejscowość;.......................................... dnia ......- ........ - ........ r. 

 
Dane dotyczące Wykonawcy:  

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

(pełna nazwa Wykonawcy) 

Dokładny adres: 

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

Województwo ….........................., NIP: …............................... REGON: …............................... 

Telefon: ....................................................../ Fax: .................................................... 

Imiona, nazwiska osoby/osób upoważnionych do podpisania umowy: 

……………………………………………………………………………..…………………………………………….. 

 Odpowiadając na ogłoszenie do wzięcia udziału w pisemnym postępowaniu 
ofertowym na „świadczenie usług pralniczych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim”,  
 
oferuje/my realizację Przedmiotu zamówienia: 
za wynagrodzeniem brutto:................................... .zł,  
słownie:................................................................................................................................. zł,  
w tym podatek VAT: …………......zł, wartość netto: ................................................................. zł. 
zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego:  
 

 
 

Opis Usługi 

Cena 
jednostkowa 

netto  
za 1 kg 

brudnego 
asortymentu 

Cena 
jednostkowa 

brutto  
za 1 kg 

brudnego 
asortymentu 

Waga 
przewidywana 

na okres 12 
m-cy (kg) 
brudnego 

asortymentu 

 
Wartość 

netto 

 
Wartość 
brutto 

Usługa prania pościeli 
szpitalnej/mopów/odzieży 

personelu medycznego/ 
personelu technicznego/ 

koców oraz materacy. 

 
 

  
36 000 

  

RAZEM    

 
Oświadczam, że: 



1. Cena netto za upranie 1 kg asortymentu nie zostanie zwiększona przez okres 
obowiązywania umowy. 

2. Oferowana cena zawiera w sobie koszt wszystkich usług objętych przedmiotem 
zamówienia. 

3. Zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, podpisania umowy oraz 
właściwego wykonania zadania. 

4. Wzór umów stanowiący załącznik do ogłoszenia został przez nas zaakceptowany i 
zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na 
warunkach określonych w tym projekcie w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

5. Oferowany przez nas termin płatności wynosi 30 dni licząc od daty otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT za zakończony okres 
rozliczeniowy.  

6. Zapewniamy realizację zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu 
i oświadczamy, że wykonamy zamówienie samodzielnie (przy współudziale)* 
podwykonawców w zakresie wskazanym poniżej: wskazać (jeśli dotyczy) zakres 
wykonania zamówienia przez podwykonawcę 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
 *niepotrzebne skreślić 

 
7. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

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

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

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

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

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

 
 
 
 
Miejscowość:______________________ 

Data:.   ___________________________ 

         ______________________________ 

podpis osoby/osób upoważnionych do 

reprezentowania Wykonawcy  

 

 

 

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) 
informujemy, iż administratorem danych osobowych pozyskiwanych niniejszym formularzem jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Warszawskiej 2-4. 

Dane te są niezbędne do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, określonym powyższym formularzem. 
Podanie danych jest dobrowolne. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych osobowych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści 
swoich danych oraz do ich poprawiania. 

 
 
 



 
 
 
 
Załącznik nr 2 
 
 
 
………………………………… 

Nazwa i adres Wykonawcy  

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E  

 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,  

 

Niniejszym, oświadczam /oświadczamy*, że firma, którą reprezentuję/ reprezentujemy* 

spełnia warunki dotyczące:  

 

1)  Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.   

 

2)  Posiadania wiedzy i doświadczenia. 

 

3)  Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do  

wykonywania zamówienia. 

 

4)  Sytuacji ekonomicznej i finansowej.  

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam /potwierdzamy* własnoręcznym podpisem, 

świadom/ świadomi * odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu Karnego. 

 

 

 

Miejscowość:______________________ 

Data:.   ___________________________ 

         ______________________________ 

podpis osoby/osób upoważnionych do 

reprezentowania Wykonawcy  

* niepotrzebne skreślić 



 

 

 

Załącznik nr 3  

 

 

………………………………………… 

Nazwa i adres Wykonawcy  

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E  

 
 

 Składając ofertę dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Międzyrzecu Podlaskim na „świadczenie usług pralniczych dla Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim” oświadczam, iż środki używane w 

pralni, posiadają odpowiednie świadectwa i certyfikaty dopuszczające do stosowania i 

obrotu na terenie Polski i krajów UE. 

 

 

 

Miejscowość:______________________ 

Data:.   ___________________________ 

         ______________________________ 

podpis osoby/osób upoważnionych do 

reprezentowania Wykonawcy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                              

 
 



 
 
 

Załącznik nr 4 
UMOWA (wzór) 

 
zawarta w dniu ................... -2021 r. w Międzyrzecu Podlaskim, pomiędzy: 
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim, 
mającym swoją siedzibę: 21-560 Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 2-4, REGON 
000584484, NIP 538-15-94-357, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji 
Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod 
numerem KRS 0000004756, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie 
z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
reprezentowanym przez Marka Zawadę –  Dyrektora SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim, 
zwanym w dalszej części umowy "Zamawiającym", 
a 
......................................................................................................................................., 
reprezentowanym przez ………………………….., 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą", 
 
o następującej treści: 
 

Umowa zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie 
 z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 130 000 zł., wprowadzonym Zarządzeniem 

Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim. 

 
§1 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz 
Zamawiającego usług pralniczych w zakresie posiadanego asortymentu, zgodnie z 
wymogami sanitarno - epidemiologicznymi obowiązującymi w zakładach opieki 
zdrowotnej. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania technologii prania zalecanej przez nadzór 
sanitarno-epidemiologiczny w odniesieniu do poszczególnych oddziałów Szpitala. 

 
§2 

1. Asortyment, o którym mowa w §1 ust.1 obejmuje: 
a) bieliznę szpitalną wskazaną w ust. 2, 
b) ubrania szpitalne opisane w ust. 3, 
c) inne rzeczy wymienione w ust. 4. 

2. Przez bieliznę szpitalną strony rozumieją w szczególności: 
a) pościel chorego- prześcieradło, poszwa, poszewka, podkład, 
b) bieliznę osobistą chorego – pidżamy itp. 
c) bieliznę operacyjną w tym fartuchy, serwety, prześcieradła operacyjne, podkłady, 
d) pieluchy. 

3. Przez ubrania szpitalne strony rozumieją w szczególności odzież ochronną personelu. 
4. Przez inne rzeczy strony rozumieją w szczególności: 

a) koce, 
b) firanki, 
c) zasłonki, 
d) materace, poduszki, 
e) żaluzje, werticale, 
f) pokrowce na materace, 
g) ręczniki, ścierki, 



h) nakładki mopa bawełniane – prane oddzielnie. 
5. Przez pranie strony rozumieją w zależności od właściwości asortymentu i wymagań 

sanitarno - epidemiologicznych pranie, suszenie, prasowanie, maglowanie, 
krochmalenie, dezynfekcję. 

6. Usługi pralnicze obejmują: 
a) przyjmowanie i ewidencjonowanie zleconego do prania asortymentu (rodzajowo  

i wagowo), 
b) pranie, suszenie, prasowanie, maglowanie, krochmalenie w zależności  

od właściwości i rodzaju asortymentu,   
c) przeprowadzenie dezynfekcji, jeśli wynika to z wymogów sanitarno 

epidemiologicznych, 
d) stosowanie technologii prania zalecanej przez nadzór sanitarno epidemiologiczny  

w odniesieniu do poszczególnych oddziałów szpitala, 
e) naprawianie pranej bielizny szpitalnej uszkodzonej i pranych ubrań szpitalnych,  

w tym cerowanie, łatanie, przyszywanie guzików, itp. 
7. Wykonawca zobowiązany jest do prania w/w asortymentu przy wykorzystaniu własnych 

urządzeń, pomieszczeń i sprzętu. 
8. Wykonawca odpowiada za dobór odpowiedniej technologii prania z dezynfekcją, 

zapewniającej używanie środków piorąco-dezynfekujących o szerokim spektrum 
działania.  

9. Wykonawca będzie wykonywał zamówienie zgodnie aktualnymi dokumentami 
potwierdzającymi dopuszczenie środków i preparatów do obrotu, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami w zakresie ich stosowania w podmiotach leczniczych.  

10. Wykonawca zapewni na każde żądanie Zamawiającego wgląd do dokumentów 
potwierdzających używane środki. 

11. Odzież ochronna personelu brudna gromadzona jest w oddzielnych workach. Czysta 
odzież ochronna personelu po praniu dostarczona ma być na wieszakach będących 
własnością Wykonawcy i ofoliowana. Wymagane jest oddzielne pranie dla odzieży 
ochronnej personelu. Nie dopuszcza się zamiany odzieży ochronnej personelu 
Zamawiającego z odzieżą pochodzącą z innych szpitali. 

12. Odbiór brudnej bielizny oraz dostawa czystej bielizny odbywać się będzie z Magazynu 
Zamawiającego znajdującego się: 
Budynek SPZOZ: 21-560 Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 2-4 
Budynek ZOL: 21-570 Drelów, Łózki 46  
w poniedziałek, środę i piątek do godz. 13:00.  

13. Usługa będzie wykonywana z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa. 
Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego wdrożenia wszelkich wymogów, 
wynikających ze zmian przepisów prawa lub decyzji organów administracji publicznej, 
dotyczących postępowania z materiałem skażonym. 

14. Wykonawca ponosi odpowiedzialność przed organami kontroli Państwowej Inspekcji 
Pracy, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej za wykonanie usługi zgodnie z 
przepisami. Wszystkie kary nałożone na Zamawiającego z tego tytułu będą nałożone na 
Wykonawcę. 

15. Wykonawca udostępni kopię protokołów kontroli Sanitarnej w pomieszczeniach Pralni 
na każde żądanie Zamawiającego.  Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty 
z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej o dopuszczeniu samochodu do 
transportu bielizny szpitalnej. 

§ 3 
1. Szacunkowa ilość asortymentu zleconego przez Zamawiającego do prania w okresie 

jednego miesiąca wynosi szacunkowo ok. 3 000 kilogramów.  
2. Ilość ta może być w poszczególnych miesiącach większa lub mniejsza w zależności  

od potrzeb Zamawiającego.  



3. Jeżeli ilość asortymentu przekazanego do prania w danym miesiącu przekroczy ilość 
szacunkową wskazaną w zadaniu, nie wpływa to na terminy realizacji usługi określone 
w §8.  

4. W przypadku gdy ilość asortymentu przekazanego do prania będzie mniejsza od ilości 
szacunkowej, Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia. 

 
§ 4 

1. Wykonawca ponosi koszty zakupu środków czystościowych, piorących i preparatów 
dezynfekcyjnych oraz worków i pojemników do pakowania i transportowania bielizny  
i ubrań szpitalnych. Rodzaj stosowanych preparatów i sposoby ich użycia Wykonawca 
uzgadniać będzie z Zamawiającym. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do przeprowadzania sprawdzających kontroli  
w zakresie stosowania przez Wykonawcę w procesie świadczenia usług pralniczych 
środków czystościowych, piorących i dezynfekcyjnych. 

 
§ 5 

1. Wykonawca oświadcza, że osoby, którym powierzy wykonywanie umowy zostaną 
przeszkolone w zakresie BHP, oraz ochrony pożarowej do prawidłowego wykonania 
powierzonych zadań. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie szkody powstałe w wyniku 
działania bądź zaniedbania osób, którym powierzył wykonywanie umowy, w tym  
za sankcje nałożone na Zamawiającego przez inspekcje sanitarną i inne właściwe 
organy. 

3. Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do zachowania czystego i schludnego wyglądu 
osobistego, oraz posiadania aktualnej książeczki zdrowia. 

 
§ 6 

Ewentualna czynność mająca na celu zmianę wierzyciela z niniejszej umowy może 
odbyć się wyłącznie za zgodą podmiotu, który utworzył Zamawiającego, wyrażoną pod 
rygorem nieważności na piśmie. 

§ 7 
1. Wykonawca będzie świadczył usługi określone w § 1 przy wykorzystaniu własnych 

urządzeń, pomieszczeń i sprzętu. 
2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczania raz na kwartał - wyniku badań 

czystości mikrobiologicznej, pobranego z minimum 4 miejsc (w tym: pościel szpitalna, 
pościel dziecięca, pościel operacyjna, samochód dostawczy), potwierdzający 
skuteczność procesów prania oraz czystość pralni, przeprowadzonego przez 
laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji. 

3. Pierwsze wyniki Zamawiający powinien otrzymać do 30.04.2021 r., a kolejne do: 
31.07.2021 r., 31.10.2021 r., 31.01.2022 r. Wyniki muszą być przesłane do siedziby 
Zamawiającego w formie papierowej. 

4. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, którymi posłużył się do 
wykonania przedmiotowego zamówienia, jak za swoje własne działania i zaniechania. 
 

§ 8 
1. Wykonawca zobowiązuje się wydać Zamawiającemu czysty asortyment w terminie  

48 godzin liczonym od godziny 13:00 w dniu, w którym asortyment został przekazany  
do prania. 

2. W przypadku, gdy poszczególny asortyment podlega naprawie termin wskazany w ust. 1 
przedłuża się o 48 godzin. 



3. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego sporządzenia wykazu bielizny z 
wyszczególnieniem asortymentowo ilościowym i miesięcznego zestawienia upranej 
bielizny.    

§ 9 
1. Łączne, maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy 

nie przekroczy kwoty: …............... zł netto, …............... zł brutto, 
(słownie brutto....................................................................................................... /100). 

2. Niewyczerpanie wartości/ilości wskazanej w umowie w okresie jej obowiązywania nie 
stanowi dla Wykonawcy podstawy do żadnych roszczeń wobec Zamawiającego. 

3. Strony ustalają cenę jednostkową za 1 kg brudnego asortymentu na …........ zł/kg netto,  
z zastrzeżeniem ust 5. 

4. Cena jednostkowa wskazana w ust. 3 nie ulegnie podwyższeniu przez okres 
obowiązywania niniejszej umowy. 

5. Obniżenie ceny jednostkowej, o której mowa w ust. 3 może mieć miejsce w każdym 
czasie. 

§ 10 
1. Za wykonane usługi Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, ustalane zgodnie 

z niniejszym paragrafem. 
2. Wynagrodzenie będzie płatne za usługi wykonane w danym miesiącu kalendarzowym, 

po jego zakończeniu, i będzie stanowiło iloczyn stawki netto określonej w §9 ust. 3 oraz 
ilości asortymentu upranego w danym miesiącu kalendarzowym, powiększone o stawkę 
podatku VAT w obowiązującej wysokości. 

3. Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT. 
Wykonawca wystawi fakturę VAT za usługi wykonane w danym miesiącu 
kalendarzowym niezwłocznie po jego zakończeniu, na podstawie protokołów 
przekazania czystego asortymentu. Wraz z fakturą Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu kserokopie tych protokołów. 

4. Faktura płatna będzie w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Wykonawcy  
w terminie 30 dni od daty jej otrzymania zgodnie z ust. 3. 

5. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

§ 11 
1. Umowa zawarta zostaje na czas określony 12 miesięcy, tj. od dnia ……-…..-2021 r. do 

dnia ……-…….-2022 r. 
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane w formie 

pisemnej za zgodą obu stron. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem 

natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności  
w przypadku: 

a) powtarzających się (co najmniej trzech) nieterminowych realizacji usług, 
b) powtarzających się reklamacji ilościowych i jakościowych (co najmniej dwóch). 

4. W przypadku wystąpienia sytuacji, o których mowa w ust. 3, karę umowną wynikającą  
z § 13 ust. 1 stosuje się odpowiednio. 

§12 
1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w toku odbioru upranego asortymentu 

braków ilościowych lub jakościowych (w szczególności w zakresie nieprawidłowego 
uprania, uszkodzenia asortymentu, nie dokonania napraw), Zamawiający zgłasza 
reklamację odnotowując ten fakt w protokole przekazania czystego asortymentu. 
Wykonawca na swój koszt w terminie 48 godzin dostarczy Zamawiającemu brakujący 
asortyment lub uzupełni braki jakościowe. 

2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad jakościowych lub ilościowych 
dostarczonego asortymentu po dokonaniu odbioru, Zamawiający niezwłocznie zgłosi 



Wykonawcy reklamację (pisemnie, faksem, telefonicznie). Wykonawca usunie wady 
jakościowe i ilościowe w terminie 48 godzin od chwili otrzymania reklamacji  
od Zamawiającego. Wykonawca umożliwi składanie reklamacji w dni od poniedziałku 
do piątku w godz. 9:00-15:00. 

3. W przypadku stwierdzenia wad ilościowych lub jakościowych w upranym asortymencie, 
których to wad Wykonawca nie usunie zgodnie z niniejszą umową, lub naruszenia przez 
Wykonawcę innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy, które może 
skutkować zakłóceniem działalności Zamawiającego (w szczególności ciągłości i jakości 
świadczeń udzielanych pacjentom Zamawiającego), Zamawiający będzie miał prawo do 
podjęcia wszelkich działań mających na celu zabezpieczenie prowadzonej działalności 
leczniczej, w szczególności do zaopatrzenia się w niezbędny asortyment od podmiotu 
trzeciego, a ryzyko i koszt tych działań poniesie Wykonawca. 

 
§13 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 

5% wartości umowy brutto, o której mowa w § 9 ust. 1 umowy, 
b) za uchybienia w jakości lub ilości wykonanej usługi za każdą reklamację 50,00 zł 

(słownie: pięćdziesiąt złotych), 
c) za przekroczenie terminu, o którym mowa w §8, lub też przekroczenia terminu na 

usunięcie wad wskazanego w §12 - 1 000,00 zł za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia. 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z winy 

Zamawiającego w wysokości 5% wartości umowy brutto, o której mowa w § 9 ust. 1 
umowy 

§ 14 
1. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie należnych Zamawiającemu kar umownych 

naliczonych zgodnie z § 13 ust. 1, z należnego mu wynagrodzenia. 
2. W przypadku, gdy szkoda powstała przewyższa ustanowioną karę umowną, 

Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 
 

§ 15 
1. Do utrzymania stałego bezpośredniego kontaktu z Wykonawcą, Zamawiający wyznacza: 

Tedeusza Cisaka oraz Bożenę Czerniewicz. 
2. Strony zgodnie postanawiają, że wymienione w ust. 1 osoby będą miały uprawnienia do 

rozstrzygania ewentualnych sporów w odniesieniu do: 
a) oceny ilości i jakości wykonanej usługi, 
b) ustaleń wynikających z § 4 i § 12 umowy. 

 
§16 

Klauzula informacyjna 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 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 zwanego dalej „Rozporządzeniem” informujemy, iż: 
Administratorem danych osobowych pozyskiwanych niniejszą umową jest Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim, reprezentowanym przez 
Dyrektora Zakładu, z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim (21-560) przy ul. Warszawskiej 2-4 
zwany dalej „Zakładem”. Dane kontaktowe inspektora osobowych danych email: 
iod@spzozmc.pl. Dane będą przetwarzane w celu realizacji postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, określonego niniejszą umową. Dane będą przechowywane przez 
okres wynikający z regulacji prawnych. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom 
uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Każda osoba ma prawo dostępu do treści 

mailto:iod@spzozmc.pl


swoich danych, prawo do ich sprostowania, wyrażenia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu 
danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych. Każda osoba ma prawo do 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż 
przetwarzanie danych osobowych przez Zakład narusza przepisy Rozporządzenia. Dane 
osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

 
§17 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.           
 

§ 18 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego 
2. Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez Sąd 

Powszechny właściwy wg siedziby Zamawiającego. 
 

§ 19 
Umowa zawarta została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 
Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego. 

  
Załączniki do umowy: 

1. Zapytanie ofertowe z załącznikami. 
2. Oferta Wykonawcy z załącznikami. 
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