U M O W Y A Nr …………..
NA ŚWIADCZENIE USŁUG PRALNICZYCH
Zawarta w dniu ………………
pomiędzy:
Miasto Mysłowice ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice NIP 222-00-12-288
Działającym przez jednostkę organizacyjną gminy (nieposiadającą osobowości prawnej)
Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ośrodkiem Rehabilitacyjno – Opiekuńczym
w Mysłowicach ul. Laryska 7, 41-400 Mysłowice, wpisanym do rejestru Wojewody
Śląskiego pod nr 000000014463
reprezentowanym przez:
Dyrektora – Witold Obrzut-działającego na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta
Mysłowice - zwanym w treści umowy „Zamawiającym”
a
…………………………………………………………………………………………………
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”,
o następującej treści:
§ 1.
Do umowy nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
zgodnie z treścią art. 4.
§ 2.
Ilekroć w niniejszej umowie mowa jest o „Ośrodku” rozumie się przez to Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjno-Opiekuńczy w Mysłowicach ul. Laryska 7.
PRZEDMIOT UMOWY
§ 3.
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie kompleksowych usług pralniczych,
zwanych dalej „usługami”, w zakresie prania bielizny , ubrań roboczych oraz innych
wyrobów, zgodnie z zapotrzebowaniem , w ilości średnio 600 kg na okres 1 roku.
2. Usługi pralnicze obejmują:
a) pranie, sortowanie, suszenie, prasowanie, krochmalenie, maglowanie bielizny i ubrań
Ośrodka wraz z dezynfekcją chemiczno-termiczną (w zależności od rodzaju
przedmiotu usługi),
b) drobne naprawy szwalniczo-krawieckie,
c) odbieranie brudnej bielizny i ubrań z magazynu Zamawiającego, ich transport do
pralni oraz dostarczanie czystej bielizny i ubrań z pralni do magazynu
Zamawiającego,
d) prowadzenie ewidencji przekazywanej do prania bielizny i ubrań Ośrodka wg wykazu
bielizny zdanej lub odebranej.
3. Usługi pralnicze obejmować będzie poniższy asortyment:

a) bielizna pościelowa
b) dzież ochronna (fartuchy, bluzy, marynarki, garsonki,, spódnice, spodnie, odzież
wierzchnia – kurtki,
c) materace, poduszki, koce,
d) pozostałe (firanki, zasłony, ręczniki, obrusy itp.),
e) odzież robocza (spodnie dresowe, bluzy dresowe , koszulki, fartuchy kuchenne i inne,)
4. Czysta bielizna musi być zapakowana zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami.
§ 4.
1. Usługi pralnicze świadczone będą w pralni Wykonawcy.
2. Zamawiający wymaga zabezpieczenia przez Wykonawcę pralni zapasowej, która będzie
wykorzystywana przykładowo w przypadku awarii maszyn w pralni podstawowej.
§ 5.
1. Usługi pralnicze będą wykonywane zgodnie z wymaganiami sanitarnoepidemiologicznymi obowiązującymi w pralniach świadczących usługi na rzecz jednostek
służby zdrowia oraz z zastosowaniem środków piorąco-dezynfekujących o szerokim
spektrum działania posiadające wszelkie wymagane prawem atesty i certyfikaty.
§ 6.
Wykonawca może powierzyć wykonywanie usług będących przedmiotem niniejszej umowy
osobom trzecim wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie.
§ 7.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji części bądź całości
zamówienia w każdej pozycji specyfikacji asortymentowej, zależnie do bieżących potrzeb
Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługują w tym przypadku żadne roszczenia z tego
tytułu.
ORGANIZACJA ŚWIADCZENIA USŁUG
§ 8.
1. Wykonawca zobowiązuje się odbierać brudne pranie z magazynu Zamawiającego oraz
dostarczać czyste pranie do magazynu Zamawiającego dwa razy w tygodniu zgodnie
z ustalonym harmonogramem.
2. W przypadku zaistnienia konieczności świadczenia usługi w dni wolne od pracy
szczegółowy zakres usługi zostanie uzgodniony przez Zamawiającego z Wykonawcą ze
stosownym wyprzedzeniem.
§ 9.
1. Przyjmowanie brudnej bielizny i ubrań do prania odbywać się będzie na podstawie
„Zlecenie prania”, który określać będzie asortyment, ilość sztuk oraz rodzaj zdawanej

bielizny, podpisanego przez przekazującego pracownika Zamawiającego i odbierającego
pracownika Wykonawcy – wg załącznika nr 1
2. Każdy kwit „Zlecenie prania” sporządzony będzie w dwóch egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze Stron. Egzemplarz przeznaczony dla Wykonawcy stanowił będzie podstawę
sporządzenia specyfikacji, o której mowa w § 14 ust. 3.
3. Przekazywana do prania bielizna będzie ważona przez pracownika Wykonawcy
w obecności pracownika Zamawiającego, a wynik ważenia odnotowany zostanie na
kwicie „Zlecenie prania”. Ustalona w ten sposób waga bielizny stanowić będzie podstawę
rozliczenia.
§ 10.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prawidłowości wykonywania usług
prania.
2. Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do wszelkich danych i pomieszczeń
w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli.
3. Zamawiający zastrzega sobie w szczególności prawo do prowadzenia kontroli technologii
prania oddawanej do prania bielizny, ubrań oraz innych wyrobów
4. Uprawnienia kontrolne Zamawiającego obejmują prawo do wydawania zaleceń
pokontrolnych.
5. Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania się do zaleceń pokontrolnych
Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w zaleceniu.
§ 11.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
1.
W związku z realizacją Przyjmujący zamówienie jest świadomy, iż Administratorem
danych osobowych jest Udzielający zamówienie i wyraża zgodę na przetwarzanie i
przekazywanie jego danych osobowych oraz osób wraz z nim realizujących przedmiot
umowy uzyskując je od nich i przekazując je administratorowi zgody na przetwarzanie ich
danych osobowych, a także ich wprowadzanie do systemów informatycznych w zakresie
niezbędnym, na podstawie : Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE
2016/679 z dnia 27.04.2016 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– od dnia 25 maja 2018r.
2.
Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zawartej umowy,
w tym do:
• umożliwienia świadczenia usługi drogą pocztową, telefoniczną lub elektroniczną,
w tym dokonywania transakcji i płatności lub realizacji powstałych roszczeń;
• realizacji praw z gwarancji rękojmi
• kontaktowania się w celach związanych ze świadczeniem usług.
• zgłoszeń do odpowiednich instytucji, urzędów i organizacji oraz powiadamiania
pacjentów
Dodatkowo, przepisy prawa oraz zawarte umowy wymagają przetwarzania danych dla celów
rozliczeniowych z płatnikiem oraz celów podatkowych, rachunkowych i statystycznych.

Przetwarzanie danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
w celach wskazanych poniżej, którymi są:
• monitorowanie przebiegu realizacji procedur
• kontaktowanie się w celach związanych z dozwolonymi działaniami poprzez
dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą - przez e-mail oraz telefon;
• zapewnienie obsługi płatniczej a na rzecz Zleceniodawcy obsługi; księgowej,
prawnej, ubezpieczeniowej, z zakresu BHP lub innej;
• prowadzenie badań i analiz dla poprawy działania usług czy oszacowania
zainteresowań i potrzeb;
• prowadzenie analiz statystycznych;
• przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie
rozliczalności (wykazania spełnienia przez strony obowiązków wynikających
z przepisów prawa).
3.
Odbiorcami/Podmiotami przetwarzającymi dane osobowe będące zakresem
uregulowania mogą być podmioty realizujący świadczenia na podstawie umów cywilno
– prawnych oraz świadczenia o innym charakterze wynikające z potrzeby ich wdrożenia
a przede wszystkim realizujący obsługę informatyczną, księgową, płacową, prawną,
ubezpieczeniową lub z zakresu BHP.
4.
Administrator danych osobowych gwarantuje spełnienie wszystkich praw
wynikających z aktów powszechnie obowiązującego prawa o ochronie danych, tj. prawo
dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich
przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
–zgonie z przewidzianymi w tym zakresie procedurami i pod warunkiem dopuszczalności lub
możliwości takich działań do zakresu tych danych, których system prawny obejmuje jako
dane osobowe co do których środki takie mogą przysługiwać.
§ 12.
1. Do kontaktów i przekazywania uwag wynikających z realizacji niniejszej umowy ze
strony Wykonawcy wyznaczony został ………………………………….. pod nr telefonu
……………………………… .
2. Stały i bezpośredni kontakt z Wykonawcą ze strony Zamawiającego będzie utrzymywał
Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Ekonomicznych Krystyna Orłów pod numerem
tel. (32) 316-01-64
ROZLICZENIE Z TYTUŁU ŚWIADCZENIA USŁUG
§ 13.
1. Strony ustalają, że Wykonawca otrzyma wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu
niniejszej umowy w wysokości …………. zł. za 1 kg prania + 23% VAT tj …………. zł.
brutto (słownie: ……………..) za kg.
2. Ceny, o których mowa w ust. 1, ustalone zostały przy uwzględnieniu wszystkich kosztów
prania bielizny i ubrań oraz kosztów usług transportu.

§ 14.
1. Wysokość wynagrodzenia za zrealizowane usługi ustalana będzie przy uwzględnieniu
wagi bielizny oddanej do prania w ciągu miesiąca kalendarzowego, na podstawie kwitów
„Zlecenie prania”.
2. Zapłata wynagrodzenia następować będzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Wykonawcę w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawianej przez
Wykonawcę faktury po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego.
3. Do faktury załączona będzie specyfikacja określająca wagę bielizny oddanej do prania.
4. W przypadku wątpliwości Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia
kwitu „Zlecenie prania”. Brak kwitu stanowi podstawę do zakwestionowania faktury
przez Zamawiającego.
5. Wynagrodzenie będzie płacone przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
w fakturze VAT. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego, w banku, w którym ten rachunek jest prowadzony.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU REALIZACJI UMOWY
§ 15.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody wyrządzone przez
pracowników Wykonawcy lub przez osoby działające na jego zlecenie przy wykonywaniu lub
w związku ze świadczeniem usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy.
§ 16.
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość świadczonych usług pralniczych
i wszelkie spowodowane nimi szkody tak wobec Zamawiającego jak i wobec osób
trzecich.
2. Wyłączenie odpowiedzialności może nastąpić jedynie w przypadku zaistnienia wyłącznej
winy po stronie poszkodowanego.
§ 17.
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność (w tym finansową) za jakość świadczonych usług
i wszelkie nieprawidłowości związane z wykonywaniem usług pralniczych, stwierdzone
przez organy kontroli wewnętrznej i zewnętrznej, np. przez Państwową Inspekcję
Sanitarną.
§ 18.
1. Niezależnie od postanowień paragrafów poprzedzających strony ustalają odszkodowanie
za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,00 zł.
w przypadku gdy Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 500,00 zł w przypadku
stwierdzenia przez Zamawiającego:
a) niewłaściwej jakości wykonywanych przez Wykonawcę usług,
b) wykonywania usług z uchybieniem terminów realizacji

4. Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego
wysokość kar umownych.
5. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się w zakresie zatrudniania pracowników i osób
realizujących przedmiot umowy do przestrzegania powszechnie obowiązujących
przepisów prawa a w szczególności w odniesieniu do minimalnego wynagrodzenia w
przypadku umów o pracę lub minimalnej stawki godzinowej jeżeli istnieje prawem
przyzwolona możliwość zastosowania innej formy zatrudnienia. Jakiekolwiek uchybienie
w zakresie określonym w zdaniu poprzednim stanowi podstawę do rozwiązania umowy
bez okresu wypowiedzenia z zastrzeżeniem zapłaty przez Przyjmującego zamówienie
kary umownej na rzecz Udzielającego zamówienie w wysokości 1.000,00 zł.
§ 19.
1. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu
prowadzonej działalności.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje oraz wymogi niezbędne do
prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy.
ZAWARCIE UMOWY
§ 20.
1. Umowa została zawarta na czas oznaczony od dnia 01.01.2020r do dnia 31.12.2020r.
2. Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku:
a) z upływem czasu na który została zawarta
b) wskutek oświadczenia jednej ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu
wypowiedzenia
3. Zamawiający ma prawo do rozwiązania niniejszej umowy przed terminem określonym
w § 19 bez wypowiedzenia w przypadku gdy Wykonawca dopuszcza się naruszenia
warunków umowy.
4. Za naruszenie postanowień umowy uważa się min.:
a) zaprzestanie przez wykonawcę świadczenia usług o których mowa w § 3
b) odmowy Wykonawcy poddania się czynnościom kontrolnym określonym w § 10
c) niewykonania przez Wykonawcę zaleceń pokontrolnych, o których mowa w § 10
§ 21.
W razie wystąpienia 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 w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 22.
Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby
trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego.
§ 23.
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy
pisemnej w postaci aneksu do umowy.
2. Strony maja obowiązek niezwłocznie poinformować o wszelkich zmianach statusu
prawnego i zmianach adresu.
3. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w wyniku realizacji niniejszej umowy, strony
poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego
§ 24.
Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach każdy na prawach
oryginału, po jednym dla każdej ze stron.

………………………………………..
Wykonawca

……………………………………………
Zamawiający

Zał. nr 1 do umowy

ZLECENIE PRANIA PZOZORO w MYSŁOWICACH

LP

Asortyment

Razem sztuk
Razem kg

Mysłowice dnia ………………………

Ilość sztuk

Ilość kg

