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UMOWA Nr ………….. 
 

Zawarta w dniu …………………… r. w Gryfinie pomiędzy: 

 

spółką  Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Parkowej 5, 74-100 

Gryfino, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 

KRS: 0000304531, NIP: 858-179-71-73,  Regon: 320481747, kapitał zakładowy 1.515.000,00 

PLN,  

reprezentowaną przez:  

Prezesa Zarządu: Grzegorza Bogdanowicza 

zwaną w dalszej treści umowy „Szpitalem” 

 

a 

  

………………………………………………………. 
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą 

 

§ 1 

1. Na podstawie niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz 

Szpitala usługi  „Kompleksowe świadczenie usług pralniczych” . 

2. Przez „ Kompleksowe świadczenie usług pralniczych” należy rozumieć: 
1) przyjmowanie i ewidencjonowanie zleconego  prania, 

2) pranie, dezynfekcja, odplamianie w trakcie procesu prania, krochmalenie, suszenie, 

prasowanie, maglowanie w zależności od rodzaju  asortymentu, 

3) naprawianie bielizny uszkodzonej w tym: cerowanie, łatanie, przyszywanie guzików, itp. 

4) stosowanie technologii prania zalecanej przez nadzór sanitarno-epidemiologiczny w 

odniesieniu do dezynfekcji, 

5) wykorzystywanie do procesu prania, odplamiania i dezynfekcji środków dopuszczonych do 

stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  

6) przygotowanie wypranego prania  do transportu. 

7) Przewidywany asortyment, który będzie poddawany usłudze: poszwy, poszewki, 

prześcieradła, poszewki na jasiek, ręczniki kąpielowe duże i małe, ścierki, obrusy, serwety, 

koce, narzuty łóżkowe, poduszki, kołdry, firany, zasłony, materace, odzież personelu 

medycznego, osobista odzież pacjentów opieki długoterminowej i inne wg  zapotrzebowania 

Szpitala. 

        4.  Organizacja dostaw oraz odpowiedzialność i wymagania: 

1) Zleceniobiorca zobowiązany będzie do protokolarnego odbioru bielizny brudnej i protokolarnej  

dostawy bielizny czystej co najmniej dwa razy dziennie każdego, z wyjątkiem dni ustawowo 

wolnych od pracy, lub na telefoniczne wezwanie w godzinach od 13
00

 do 15
00 

 w soboty w 

godzinach od 10
00

 do 12
00 

  własnym transportem z Obiektów Szpitala, tj.: Szpital Powiatowy w 

Gryfinie ul. Parkowa 5, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy ul. Armii Krajowej 8, Zakład 

Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Psychiatryczny Nowe Czarnowo 70. Strony dopuszczają realizowanie 

świadczenia usługi w niedzielę i święta po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu, 

2) Odbiór prania brudnego oraz dostawa prania czystego odbywać się będzie transportem 

Zleceniobiorcy, którego koszt wliczony jest w cenę usługi, 

3) Pranie czyste dostarczone do Szpitala nie może stwarzać zagrożeń sanitarno - 

epidemiologicznych, 

4) Zleceniobiorca zobowiązany jest do oddawania całej wypranej partii asortymentu, bez dzielenia 

go na części w dniu następnym występującym po dniu odbioru, 
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5) Szpital nie wyraża zgody na zlecenie usługi będącej przedmiotem zamówienia innym podmiotom, 

6) Zleceniobiorca ponosić będzie pełną odpowiedzialność prawną i materialną za wykonywane 

usługi  w zakresie jakości i zgodności z wymogami sanitarnymi wobec organów kontroli. 

7) Usługa winna być realizowana codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt w oparciu o 

złożone przez Szpital cząstkowe zamówienia.  

8) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 

9) Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas wykonywania 

przedmiotu zamówienia.  

§ 2 

1. Dostawa i odbiór bielizny odbywać się będzie zgodnie z wymogami sanitarno - 

epidemiologicznymi. Przyjmowanie i odbieranie bielizny winno odbywać się ilościowo w 

sztukach na  podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

niniejszej umowy. 

2. Ważenie partii prania następuje w Szpitalu i u Zleceniobiorcy. W przypadku powstania 

rozbieżności, Zleceniobiorca niezwłocznie informuje o tym Szpital. W takiej sytuacji 

ważenie następuje przy udziale obu stron. 

3. Zleceniobiorca ponosi całkowity koszt wykonywania usługi, w tym w szczególności 

koszt zakupu środków piorących i preparatów dezynfekcyjnych oraz worków do prania 

czystego i brudnego i innych niezbędnych środków do wykonania usługi prania. 

4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do stosowania techniki prania zalecanej przez nadzór 

sanitarno – epidemiologiczny w odniesieniu do poszczególnych partii asortymentu oraz 

zgodnie z zaleceniami producenta asortymentu. 

5. Wszystkie środki stosowane przez Zleceniobiorcę mają posiadać stosowne atesty, 

certyfikaty, świadectwa dopuszczające do używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 

i muszą być dopuszczone do stosowania w działalności leczniczej. 

6. Stosowane procedury muszą eliminować występowanie ogniw lub źródeł zakażeń oraz 

zapobiegać powstawaniu zakażeń. 

§ 3 

1. Zleceniobiorca zapewni czystość bielizny, dbałość o jej stan, przygotowanie do 

transportu oraz ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonanych usług. 

2. Przygotowanie wypranej bielizny do transportu na koszt Zleceniobiorcy polegać będzie 

na: 

a) opakowaniu w jednorazowe worki wraz z segregacją asortymentową - każdy 

asortyment oddzielnie np.: poszwy,  poszewki, prześcieradła, ręczniki, (pozostałe 

asortymenty), 
b) opakowanie będzie zawierało  po 10 sztuk danego asortymentu, odzież  personelu 

medycznego pakowana będzie pojedynczo na wieszaku, odzież osobista 

pacjentów ZOL i ZPOP zabezpieczona w workach zbiorczo.  

c) czytelnym podpisaniu do jakiego Oddziału/Piętra powinna być dostarczona, 

d) załączonego czytelnego opisu zawartości opakowań  nazwa asortymentu 

     + ilość sztuk w opakowaniu + waga opakowania). 

 

§ 4 

1. Umowa zostaje zawarta od dnia 01.01.2019 r. do dnia 30.06.2020 r. 

2. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 3- miesięcznego okresu 

wypowiedzenia liczonego na koniec miesiąca kalendarzowego. 

3. Szpital może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 

nienależytego wykonywania umowy przez Zleceniobiorcę, w szczególności w przypadku: 

a) wykonywania usług nienależytej jakości i dokonania przez Szpital trzykrotnego 

zwrotu asortymentu z tej przyczyny, 

b) zastrzeżeń Szpitala co do ilości zwracanego asortymentu, 
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c) niezachowania wymogów sanitarno-epidemiologicznych przy wykonywaniu umowy, 

d) trzykrotnego niewykonania przedmiotu umowy w czasie umówionym, 

e) zaprzestania wykonywania przedmiotu umowy przez Zleceniobiorcę, przez co 

rozumie się niewykonywanie przedmiotu umowy przez jeden pełny dzień, z 

zastrzeżeniem § 7. 

4. Zleceniobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 

zalegania przez Szpital z zapłatą wynagrodzenia przez co najmniej 45 dni, po uprzednim 

wezwaniu do zapłaty i wyznaczeniu dodatkowego terminu do zapłaty. 

5. Co najmniej dwa razy w roku, w odstępie minimum pięć miesięcy, Szpital na koszt 

Zleceniobiorcy dokona wymazu wypranego asortymentu i podda go badaniom, w celu 

oceny stanu sanitarno-epidemiologicznego asortymentu i jakości wykonywanej usługi. 

Wyniki badań zostaną przekazane Szpitalowi w terminie 3 dni od dnia ich otrzymania. 

Koszt wymazy i badań pokrywa Zleceniobiorca. 

6. Szpital zastrzega sobie prawo kontroli technologii procesu prania i używanych środków 

piorących i dezynfekujących dokonywanych co najmniej dwa razy w ciągu roku 

kalendarzowego.  

 

§ 5 

1. Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie miesięczne za wykonywanie umowy 

stanowiące iloczyn liczby kilogramów wypranego i zwróconego asortymentu w danym 

miesiącu i stawki za 1 kg w wysokości ………… zł netto, tj. ……….. zł brutto.  

2. Strony dopuszczają możliwość innego sposobu rozliczania prania materacy po uprzednim 

uzgodnieniu zasad. 

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem, w terminie 30 dni od dnia doręczenia 

Szpitalowi prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikiem, o którym mowa w ust. 

4, na wskazane w fakturze konto bankowe. Faktury będą wystawiane miesięcznie po 

zakończeniu danego miesiąca i doręczane Szpitalowi do dnia 10 następnego miesiąca. 

4. Zleceniobiorca wraz z fakturą  miesięczną za pranie będzie dostarczał zestawienie wag 

asortymentu zdanego do prania z podziałem na  Oddziały, daty zdania do prania i daty 

odbioru prania czystego przez Szpital (załącznik nr 2). Fakturowaniu w danym miesiącu 

podlegają partie prania rozliczone ze Szpitalem, tj. w tym samym miesiącu zdane do 

prania i oddane Szpitalowi po zrealizowaniu usługi oraz bezwzględnie potwierdzone 

przez pielęgniarki oddziałowe. 

 

§ 6 

1. Za nienależyte wykonanie usługi (zniszczenie, zagubienie, deformację, niedokładne 

wypranie) Zleceniobiorca zapłaci karę umowną w wysokości 50,00 zł za każda sztukę, a 

w przypadku zniszczenia lub zagubienia odzieży personelu medycznego – koszt zakupu 

nowej odzieży, odpowiadającej tej, która została zagubiona lub zniszczona. Niezależnie 

od powyższego, w przypadku gdy szkoda Szpitala przekroczy wysokość zastrzeżonej 

kary umownej, Szpital jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

do wartości rzeczywiście poniesionej szkody.  

2. W przypadku zwłoki w odebraniu lub zdaniu asortymentu, w tym asortymentu, w 

stosunku do którego usługa została wykonana wadliwie, Zleceniobiorca zapłaci 

Szpitalowi karę umowną w wysokości 200,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki. 

3. W przypadku niedokonania przez Zleceniobiorcę odbioru asortymentu w terminie 

umówionym przez okres przekraczający 8 godzin, Szpital jest uprawniony do zlecenia 

wykonania usługi podmiotowi trzeciemu i obciążenia Zleceniobiorcy różnicą kosztu 

usługi pomiędzy wynagrodzeniem należnym podmiotowi trzeciemu a wynagrodzeniem, 

które byłoby należne Zleceniobiorcy gdyby wykonał umowę należycie. 
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4. Zleceniobiorca wyraża zgodę na potrącanie należności, o których mowa w ust. 1 – 3 i § 7 

z wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy. 

 

§ 7 

1. W przypadku awarii w Zakładzie Pralniczym, strajków załogi lub innych wydarzeń w 

tym losowych Zleceniobiorca zobowiązany jest do bezzwłocznego telefonicznego 

powiadomienia Szpitala. 

2. W przypadku przerwy w realizacji usługi z przyczyn wymienionych wyżej, Szpital zleci 

wykonanie usługi innej firmy. Koszty wykraczające poza cenę wynikającą z niniejszej 

umowy obciążają Zleceniobiorcę. 

 

§ 8 

1. Reklamacje ilościowe i jakościowe dotyczące przedmiotu umowy uwzględnianie będą 

przez Zleceniobiorcę w terminie 3 dni od dnia pisemnego zgłoszenia (załącznik nr 3). 

Przez uwzględnienie reklamacji uznaje się wykonanie w powyższym terminie usługi w 

sposób prawidłowy, tj. w szczególności ponowne wyprawnie asortymentu lub jego 

naprawa. 

2. Koszty związane z uwzględnieniem reklamacji obciążają w całości Zleceniobiorcę. 

3. Asortyment dostarczany w ramach reklamacji opakowany zostanie w osobne worki z 

opisem jakiego oddziału dotyczy i datą reklamacji.  

4. Reklamacje składane będą na druku stanowiącym załącznik nr 3. 

 

 

§ 9 

1. Szpital upoważnia do jakościowo – ilościowej akceptacji i kontroli zdawania brudnego 

asortymentu i odbioru po  wykonanych usługach, w tym także odbioru dokumentów 

(kwity, faktury) pracowników Zleceniodawcy w osobach pielęgniarek oddziałowych. 

2. W razie stwierdzenia braków jakościowo – ilościowych, upoważniony do odbioru 

asortymentu przedstawiciel Szpitala poświadcza ten fakt swoim podpisem na kwicie 

odbioru. Jeżeli brak jakościowo – ilościowy zostanie wykryty w późniejszym terminie, 

Szpital zawiadomi niezwłocznie o powyższym Zleceniobiorcę. 

3. Zleceniobiorca zobligowany jest do złożenia pisemnego wyjaśnienia dotyczącego 

przyczyny zaistnienia różnicy pomiędzy asortymentem zdanym i odebranym z prania. 

 

§ 10 

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi Szpitalowi zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy  w postaci kaucji wpłaconej na rachunek Szpitala w wysokości 

15.000,00 zł słownie: (piętnaście tysięcy 00/100 zł). Z kaucji Szpital jest uprawniony 

potrącić wszystkie należne mu wierzytelności wynikające z umowy.  

2. Zleceniobiorca może wnieść Szpitalowi zabezpieczenie o którym mowa w ust. 1 w formie 

gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy na kwotę minimum 

15.000,00 zł, płatnej bezwarunkowo na pierwsze żądanie Szpitala, którą należy 

dostarczyć Szpitalowi najpóźniej w ciągu miesiąca od daty podpisania umowy. Treść 

dokumentu gwarancji wymaga zaakceptowania przez Szpital. 

3. Szpital zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w ciągu 30  dni od dnia 

zakończenia umowy. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, zostanie ono 

zwrócone Zleceniobiorcy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 

bankowego pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku i prowizji bankowej za 

przelew na rachunek Zleceniobiorcy. 
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§ 11 

Wszelkie zmiany warunków umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 12 

Ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie obowiązywania umowy rozstrzygane będą przez  

Sąd właściwy dla siedziby Szpitala. 

 

§ 13 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

          SZPITAL                                             ZLECENIOBIORCA 


