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WZÓR 
UMOWA 

nr NP-4-PN/20-2019 
zawarta w dniu ……………… roku pomiędzy: 

 
Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju Sp. z 

o.o. z siedzibą w: 34-700 Rabka-Zdrój, ul Dietla 5, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowy dla 
Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  

numer KRS 0000444064, REGON 000297951, NIP 7352856672 
reprezentowanym przez: 

 
……………………, zwanym dalej Zamawiającym, 

a 
…………………………………………………….z siedzibą ………………………….wpisaną w: 

• CEiDG,  
• Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym 

w ……………………. pod nr KRS……………………………….. 
NIP ………………………, Regon ………………* 

* niepotrzebne skreślić 
reprezentowaną przez:………………………………………….., zwanym dalej Wykonawcą. 
* - niepotrzebne skreślić 

 
W przypadku udzielenia zamówienia wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali się o jego udzielenie, powyżej zostaną wpisane dane wszystkich 

tych wykonawców oraz dane ich pełnomocnika do zawarcia umowy, a powyższe zapisy zostaną uzupełnione o następujące: 
 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, którym udzielono niniejszego zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy – o ile przewidziano wniesienie 
zabezpieczenia  

2. Pełnomocnik Konsorcjum oświadcza, że posiada ważne pełnomocnictwo do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich wykonawców 
realizujących wspólnie umowę.  

 
Umowa zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego (nr sprawy zgodny z numerem umowy) na podstawie art. 39 i następne ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych. 

 
§ 1 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w postaci kompleksowej usługi pralniczej dla Śląskiego 
Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego Sp. z o. o. w Rabce Zdroju (dalej „Centrum”). 

2. Świadczenie kompleksowych usług pralniczych obejmuje wszelkie czynności dotyczące 
przeznaczonego przez Zamawiającego asortymentu do prania – zwanego dalej również „Praniem” 
– a w szczególności: 

a) odbiór brudnej bielizny; 
b) załadunek prania brudnego na samochód z magazynu prania brudnego i rozładunek prania 

czystego z samochodu do magazynu prania czystego 
c) transport prania brudnego i czystego; 
d) dezynfekcję; 
e) czynności prania właściwego; 
f) suszenie; 
g) maglowanie upranej bielizny; 
h)  prasownie odzieży ochronnej; 
i) odplamianie; 
j) czyszczenie chemiczne asortymentu nie nadającego się do prania wodnego; 
k) składanie i segregację bielizny czystej wg asortymentu; 
l) pakowanie; 
m) przywóz czystej bielizny zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi 

obowiązującymi w zakładach opieki zdrowotnej; 
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n) usługi szwalniczo – krawieckie (przyszywanie guzików, cerowanie, zszywanie, naprawa 
uszkodzonej bielizny). 

3. Przedmiot umowy określają szczegółowo załączniki nr 1.1 „Formularz cenowy” oraz 1.2 
„Szczegółowy opis przedmiotu usługi. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczy-
wistych potrzeb, w tym do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym w 
stosunku do ilości prania podanego w załączniku nr 1.1 „Formularzu cenowym”, co nie jest 
odstąpieniem od umowy nawet w części. 

5. Wykonawca ma obowiązek zachować ciągłość usługi pralniczej, zgodnie z zapisami załącznika 
nr 1.2 „Szczegółowy opis przedmiotu usługi”.   

6. Wykonawca oświadcza, że:  
a) przedmiot umowy wykona przy pomocy środków i urządzeń dopuszczonych do obrotu 

na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz spełniających wymagania określone w 
załączniku nr 1.2 „Szczegółowy opis przedmiotu usługi”;  

b) przedmiot umowy wykonywany będzie zgodnie z wymogami obowiązującymi w ochronie 
zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń dotyczących Szpitali; 

c) przedmiot umowy wykonywany będzie zgodnie z zaleceniami producentów dotyczącymi 
prania zapobiegającymi jego uszkodzeniu oraz zgodnie z zaleceniami producentów i 
obowiązującymi przepisami i wymogami w zakresie dezynfekcji. 

6.  Wykonawca zobowiązany jest do stosowania środków piorących i dezynfekcyjnych 
gwarantujących właściwą jakość prania i nie powodujących jego przyśpieszonego zużycia oraz 
posiadających odpowiednie i aktualne atesty.  
7.  Wykonawca posiada aktualną opinię lub inny dokument równoważny właściwego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego dopuszczająca pralnię do świadczenia usług pralniczych dla placówek służby 
zdrowia i potwierdzający, że Wykonawca spełnia wymagania dotyczące przedmiotu usługi i 
transportu bielizny z zachowaniem barier sanitarnych,  
8. W przypadku zakończenia okresu ważności dokumentu, o którym mowa w ust. 7 w trakcie 
obowiązywania umowy, Wykonawca przedłoży w miesiącu upływu ważności poprzedniego 
dokumentu, dokument określony w § 1 ust. 7 pod rygorem rozwiązania umowy z winy wykonawcy i 
nałożenia kary umownej zgodnie z § 11 ust. 9 niniejszej umowy.  
 

§ 2 
1. Umowa zostaje zawarta od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020r., chyba że wcześniej wyczerpana 

zostanie kwota, o której mowa w § 7 ust. 7.  
2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny 

całkowitej podanej w ofercie (t.j. ceny brutto podanej w formularzu cenowym - załącznik 1.1, tj. 
w wysokości ………………… zł. 

3. Zabezpieczenie to zostanie zwrócone na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo zamówień publicznych – tj. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od 
dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

 
§ 3 

1. Odbiór prania brudnego od Zamawiającego i dostawa prania czystego do Zamawiającego 
odbywać się będzie 3 x w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) w godzinach 8.00 – 9.00.  

2. Odbiór prania brudnego z magazynu prania brudnego i dostawy prania czystego do magazynu 
prania czystego odbywać się będą zgodnie z załącznikiem nr 1.2 „Szczegółowy opis przedmiotu 
usługi”.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do wykonania usługi dodatkowo 
w innych godzinach jak również w inne dni tygodnia (wydłużone przerwy świąteczne i długie 
weekendy) w przypadku szczególnych potrzeb Zamawiającego.  

4.  Transport prania brudnego i czystego wykonywany będzie przez Wykonawcę z zachowaniem 
wymogów określonych w załączniku nr 1.2 „Szczegółowy opis przedmiotu usługi”.  

5. Środki transportu do przewozu prania muszą spełniać wymagania określone w załączniku nr 1.2 
„Szczegółowy opis przedmiotu usługi”. 
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§ 4. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli i pobierania 1 x w miesiącu wymazów 
czystościowych z czystej bielizny, mopów i ścierek. Zamawiający będzie pobierał, w obecności 
Wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy próby czystościowe z dostarczonej bielizny.  

 
§ 5. 

Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego w jednorazowe worki foliowe w wystarczającej ilości 
określone w załączniku nr 1.2 „Szczegółowy opis przedmiotu usługi”. 

 
§ 6. 

1.  W razie stwierdzenia wad w przedmiocie dostawy prania Zamawiający jest obowiązany 
sporządzić reklamację oraz powiadomić niezwłocznie Wykonawcę o wadliwości dostarczonego 
prania. 

2.  W reklamacji, o której mowa w pkt. 1 Zamawiający określa żądanie reklamacyjne oraz termin 
jego realizacji albo odmawia przyjęcia danej partii prania, co odnotowuje w treści reklamacji. 

3.  Termin rozpatrzenia reklamacji będzie wynosił: 
 – do 24 godzin roboczych w przypadku reklamacji dotyczącej braków ilościowych (w zależności 

od złożonej oferty).  
 – do 72 godzin od daty zwrotu tj. odebranego przez Wykonawcę asortymentu niniejszej usługi, w 

przypadku, którego stwierdzono wadę jakościową - w przypadku reklamacji dotyczącej wad 
jakościowych.  

 
§ 7. 

1. Za wykonane usługi będące przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca obciąży Zamawiającego: 
ceną za 1 kilogram prania (czystego i suchego) w wysokości …………… zł netto według 
formularza cenowego wraz z obowiązującą stawką podatku VAT (zgodnie z załącznikiem nr 1.1), 
po wykonaniu usługi. Cena za jednostkę miary, tj. za 1 kg czystego (wypranego, suchego) prania 
będzie jedyną metodą rozliczenia – nie przewiduje się opłat za poszczególne asortymenty, czy też 
czynności. 

2. Strony postanawiają, że za wykonaną usługę Wykonawca obciąży Zamawiającego kwotą ustaloną 
na podstawie cen jednostkowych określonych w ust. 1 oraz rzeczywistej ilości kilogramów prania.  

3. Ustala się miesięczny okres rozliczeniowy. 
4. Wykonawca za wykonanie usługi w okresie rozliczeniowym wystawi fakturę VAT na podstawie 

ceny jednostkowej wskazanej w ust. 1 w miarę potrzeby skorygowanej zgodnie z mechanizmami 
przewidzianymi w niniejszej umowie. Faktura zostanie wystawiona po zrealizowaniu usługi na 
podstawie miesięcznego zestawienia zbiorczego sporządzonego przez Wykonawcę wg Wykazu 
Ośrodków Powstawania Kosztów i potwierdzonego przez Zamawiającego. Wykaz Ośrodków 
Powstawania Kosztów Zamawiający dostarczy Wykonawcy w momencie rozpoczęcia realizacji 
umowy i będzie na bieżąco aktualizował - w formie pisemnej informacji. 

5. Termin płatności faktury wystawionej zgodnie z ust. 4 wynosi do 60 dni, licząc od dnia 
doręczenia prawidłowej (pod względem merytorycznym i formalnym) faktury do siedziby 
Zamawiającego. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

6. Cenami obowiązującymi są ceny brutto, które nie mogą ulec zmianie, za wyjątkiem sytuacji 
wejścia w życie zmian powszechnie obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej przepisów 
o podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy. W takim przypadku obowiązująca pozostaje 
cena netto powiększona o należny podatek VAT. 

7. Maksymalna wartość zobowiązania Zamawiającego, wynikającego z niniejszej umowy, podana w 
formularzu cenowym – załącznik nr 1.1 wynosi …… zł brutto. 

8. Wykonawca w razie zajścia okoliczności, o której mowa w ust. 6 jest zobowiązany 
do przedłożenia Zamawiającemu pisemnej informacji w zakresie uzasadniającym zmiany cen.  

 
§ 8. 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada ważną i czynną polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą 
gwarancyjną nie niższą niż 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ważności 
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polisy. Zakres ochrony ubezpieczeniowej określony w polisie winien obejmować wszystkie 
zobowiązania wykonawcy wynikające ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do odnawiania polisy w okresie obowiązywania niniejszej Umowy z 
zastosowaniem kary Umownej przewidzianej w § 11 ust. 1 

 
§ 9. 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo: 
a) do kontroli procesu i jakości wykonywanej usługi prania u Wykonawcy w trakcie jak i po jej 

wykonaniu. 
b) do wykonania własnych wymazów z dostarczonego prania czystego przed przekazaniem go 

na poszczególne jednostki organizacyjne Zamawiającego, ze środków transportu celem 
przeprowadzenia badań mikrobiologicznych, doraźnie jak i w sytuacjach uzasadnionych z 
epidemiologicznego i klinicznego punktu widzenia oraz w czasie przeprowadzania 
dochodzeń epidemiologicznych. Wykonawca ponosi koszty tych badań (wg bieżącego 
cennika Szpitala) tylko w przypadku uzyskania wyniku poza zakresem wartości 
referencyjnych. W razie stwierdzenia nienależytego wykonania usługi Wykonawca 
zobowiązany będzie do jej powtórnego wykonania na własny koszt. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na przeprowadzenie kontroli procesu i jakości wykonywanej usługi 
na zasadach określonych w pkt. 1 zarówno przez osoby upoważnione przez Zamawiającego jak 
również przez zewnętrzne instytucje kontrolne uprawnione do jej przeprowadzenia na podstawie 
odrębnych przepisów powszechnie obowiązujących (m. in. Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 
Państwowej Inspekcji Pracy) w przedmiotowym zakresie, jak również ponosi wobec nich pełną 
odpowiedzialność materialną i prawną za wykonywanie usługi pralniczej. 

3. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji usługi przedkładać Zamawiającemu: 

a) raz na kwartał jak i na każde jego żądanie sprawozdania z przeprowadzonych badań 
mikrobiologicznych z wypranego asortymentu wykluczających obecność bakterii wykonane 
przez Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną lub inne laboratorium akredytowane, 
wpisane na listę Polskiego Centrum Akredytacji (PCA), celem stwierdzenia skuteczności 
prania i dezynfekcji potwierdzone przez właściwe organy 

b) raz na kwartał jak i na każde jego żądanie sprawozdania z badań mikrobiologicznych z 
powierzchni płaskich wykonanych po dezynfekcji (np. blaty stołów, ściana, szafa) 
wykonanych w pralni Wykonawcy, wykonane przez Powiatową Stację Sanitarno- 
Epidemiologiczną lub inne laboratorium akredytowane, wpisane na listę Polskiego Centrum 
Akredytacji (PCA). 

c)      raz na kwartał jak i każde jego żądanie sprawozdania z badań mikrobiologicznych z 
powierzchni paki załadunkowej środka transportu wykonanych na terenie Wykonawcy - 
wykonane przez Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną lub inne laboratorium 
akredytowane, wpisane na listę Polskiego Centrum Akredytacji (PCA). 

d) raz na kwartał jak i na każde jego żądanie sprawozdanie z badań mikrobiologicznych z 
wózka transportowego, wykonane przez Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną lub 
inne laboratorium akredytowane, wpisane na listę Polskiego Centrum Akredytacji (PCA). 

4. W przypadku decyzji o nałożeniu przez organy kontrolne kary pieniężnej za naruszenie 
wymagań w zakresie jakości i zgodności z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi lub za inne 
uchybienia w zakresie zadań uregulowanych niniejszą Umową, Zamawiający uprawniony jest do 
żądania zapłaty odpowiedniego odszkodowania od Wykonawcy. 

5. Wykonawca – na żądanie Zamawiającego - pokryje również koszty przeprowadzonej kontroli, 
jeśli Zamawiający zostanie nimi obciążony przez organy kontrolne. 

 
§ 10. 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za asortymenty i ilości odebranego prania zgodnie 
ze zleceniem z poszczególnych jednostek organizacyjnych Zamawiającego, w szczególności 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne braki lub uszkodzenia mechaniczne 
prania, jakie powstaną w procesie świadczenia usługi.  

2. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić w ostatnim dniu obowiązywania umowy pranie w stanie nie 
pogorszonym, wynikającym z normalnej eksploatacji.  
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3. W przypadku szkody, polegającej na stwierdzeniu braków lub uszkodzeń mechanicznych prania, 
jej naprawienie powinno nastąpić w terminie do 7 dni od zgłoszenia telefonicznego przez wydanie 
odpowiedniej ilości prania brakującego lub niezniszczonego tego samego rodzaju i takiej samej 
wartości.  

4. Jeżeli Wykonawca nie wykona przedmiotu umowy albo wykona go nienależycie i Zamawiający 
będzie zmuszony zlecić wykonanie tych czynności innym osobom, Wykonawca zobowiązany jest 
pokryć wszystkie koszty z tym związane. 

 
§ 11. 

1. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę kary umowne w przypadku: 
a) opóźnienia w realizacji usługi względem terminów wskazanych w umowie i załącznikach do 

umowy oraz za opóźnienie w innych czynnościach przewidzianych w umowie (np. 
przedłożenie opłaconej polisy ubezpieczeniowej), w wysokości 0,01% wynagrodzenia 
umownego wskazanego w § 7 ust. 7 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia;  

b) w przypadku dwukrotnego wskazania przez Zamawiającego nieprawidłowości w wykonaniu 
usługi, w tym w szczególności: zaniechania czynności lub nienależytego wykonania 
czynności, Wykonawca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 1% wynagrodzenia 
umownego wskazanego w § 7 ust. 7 niniejszej umowy, za każdy przypadek podwójnego 
naruszenia. 

2.  Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy bez konieczności uprzedniego wzywania Wykonawcy 
do należytej realizacji umowy i naliczyć karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia 
umownego wskazanego w § 7 ust. 7 niniejszej umowy, w przypadkach gdy: 

a) jednorazowe opóźnienie Wykonawcy względem terminów wykonania usługi wskazanych w 
umowie i załącznikach do umowy oraz za opóźnienie w innych czynnościach przewidzianych 
w umowie (np. przedłożenie opłaconej polisy ubezpieczeniowej), o których mowa w 
niniejszej umowie jak i w jej załącznikach, przekroczy 10 dni, 

b) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego (reklamacja) nie wykona należycie usługi w 
terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

c) Wykonawca jednokrotnie dostarczy pranie które w wyniku przeprowadzonej kontroli zgodnie 
z § 9 ust. 1. b. uzyska wynik poza zakresem wartości referencyjnych, 

d) kary umowne wskazane w ust. 1 lit. a-b powyżej przekroczą 20 % wartości określonej w § 7 
ust. 7 niniejszej umowy, 

e) w razie wystąpienia innych niż powyższe okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, które 
uniemożliwiają dalszą realizację umowy, przez co należy rozumieć w szczególności 
powtarzające się niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie usługi, ograniczenie przez 
Wykonawcę zakresu lub jakości świadczonej usługi – pomimo uprzedniego jednokrotnego 
wezwania Wykonawcy do zmiany postępowania. 

3. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, o 
których mowa w ust. 2 następuje z chwilą pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o przyczynie 
odstąpienia od umowy. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w terminie do 3 miesięcy od 
ujawnienia okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia od umowy. 

4. Kary, o których mowa w § 11 ust. 1 i 2 i 9, § 13 Wykonawca zapłaci na wskazany przez 
Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia 
doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej. Po bezskutecznym upływie 
terminu Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z należnego wynagrodzenia Wykonawcy. 

5. W sytuacji, gdy kara umowna nie pokrywa szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania 
odszkodowania na zasadach ogólnych. 

6. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że z uwagi na działalność leczniczą prowadzoną przez 
Zamawiającego i konieczność zapewnienia ciągłości realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający 
po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonywania umowy w wyznaczonym 
dodatkowo terminie i bezskutecznym upływie tego terminu, ma prawo do zlecenia wykonania 
przedmiotu umowy lub jego części na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonawstwo zastępcze). 
Koszty związane z wykonawstwem zastępczym, Zamawiający będzie mógł potrącić z 
wynagrodzenia Wykonawcy.  

7. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
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Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. 

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

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania niniejszej Umowy bez zachowania okresu 
wypowiedzenia, z winy Wykonawcy i nałożenia kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia 
umownego wskazanego w § 7 ust. 7 niniejszej umowy gdy:   

a) Wykonawca zostanie pozbawiony prawa do prowadzenia działalności i wykonywania 
czynności objętych zakresem umowy,  

b) W przypadku zakończenia okresu ważności dokumentu, o którym mowa w § 1 ust. 7 pkt.  w 
trakcie obowiązywania umowy, Wykonawca nie przedłoży w miesiącu upływu ważności 
poprzedniego dokumentu, dokumentu  określonego w ust. 7.  

 
§ 12. 

1. Wykonawca oświadcza (wg oferty), że powierzy podwykonawcom wykonanie następującej 
części zamówienia:* …………………………………………...………….……………  

2. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie lub zmianę podwykonawcy na etapie realizacji 
zamówienia pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, dotychczasowy podwykonawca. Zamawiający może żądać okazania 
umowy z podwykonawcą. 

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy 
pomocy podwykonawców, w szczególności zgodnie z treścią art. 415, 429, 430 i 474 Kodeksu 
cywilnego. 

 
*W przypadku zadeklarowania w ofercie, że Wykonawca nie powierzy podwykonawcom żadnej 
części zamówienia - powyższy punkt przyjmuje brzmienie:  
 
Wykonawca oświadcza, że nie powierzy podwykonawcom wykonania żadnej części zamówienia. 

 
§ 13. 

1. Ze strony Zamawiającego osobą/ami uprawnioną/ymi do kontaktów z Wykonawcą w sprawach 
dotyczących realizacji umowy jest: 

      -  Katarzyna Muszak, Agata Warwas, tel. 18 26 67 300 lub inna wyznaczona osoba. 
 
2. Ze strony Wykonawcy osobą/ami uprawnioną/ymi do kontaktów z Zamawiającym w sprawach 

dotyczących realizacji umowy jest: 
       …………………………………………………………, tel. …………… 
       …………………………………………………………, tel. …………… 

 
§ 14. 

Zgodnie z art. 29 ust. 3a Ustawy: 
1)   Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
czynności związane z wykonywaniem bezpośredniej usługi pralniczej przez osoby, które 
czynności te wykonywać będą pod kontrolą w określonych ramach czasowych i w sposób ciągły. 

2)   W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 
czynności. 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 zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
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potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę 
lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji 
zamówienia: 

•  oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 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 lub podwykonawcy; 

•   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 (tj. w szczególności1 bez imion, 
nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, 
rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

•   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; 

•  poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych. 

4) 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 punkcie 1) czynności.  

5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 
podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 

 
§ 15. 

1.  Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego: 
- jakiekolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio z umową, a w tym 
wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy i związane z nimi należności uboczne (m. 
in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich; 
- nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub 
pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela Zamawiającego; 
- nie zawrze umów przelewu, poręczenia, zastawu, hipoteki, przekazu oraz umów o skutku 
subrogacji ustawowej lub umownej; 
- celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie udzieli upoważnienia, w tym upoważnienia 
inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, 
gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności 
gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  
24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się 
działalnością windykacyjną.  
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że złożenie oświadczenia woli obejmującego treść umowy 
o cechach poręczenia zobowiązania Zamawiającego, stanowi naruszenie przez Wykonawcę 
zakazu umownego, bez względu na skuteczność prawną składanego oświadczenia woli. 

2.  Wykonawca zobowiązuje się i przyjmuje do wiadomości co następuje: 
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- zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez 
Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na rachunek 
Wykonawcy; 

- umorzenie długu Zamawiającego do Wykonawcy poprzez uregulowanie  w jakiejkolwiek 
formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić 
wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie 
pisemnej pod rygorem bezskuteczności.   

3.  Wykonawca zobowiązuje się na wszystkich wystawionych fakturach VAT umieszczać adnotację, 
iż wierzytelność udokumentowana fakturą VAT objęta jest zakazem cesji. 

4. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ust. 2 lub 3, lub 4 Wykonawca zobowiązany 
będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,5 % wartości wskazanej 
w § 1 ust. 1 umowy za każdy przypadek naruszenia, co nie narusza prawa Zamawiającego do 
dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach 
ogólnych. 

§ 16. 

KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO 
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 
dalej „RODO”, 
a) Zamawiający informuje, że:  

administratorem danych osobowych jest Śląskie Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowe 
im. dr Adama Szebesty Sp. z o. o. w Rabce – Zdroju; 

- inspektorem ochrony danych osobowych w Śląskim Centrum Rehabilitacyjno – 
Uzdrowiskowym im. dr Adama Szebesty Sp. z o. o. w Rabce – Zdroju jest: adres e-mail, 
iod@scru.pl, telefon: 18 26 76 300; 

- dane osobowe osoby, której dane dotyczą, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO w celu wypełnienia obowiązków związanych z prowadzeniem niniejszego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego; 

- odbiorcami danych osobowych osoby, której dane dotyczą, będą osoby lub podmioty, 
którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 
3 Ustawy; 

- dane osobowe osoby, której dane dotyczą, będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 
Ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a 
jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 
trwania umowy; a w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres, 
o którym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego 
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006; 

- obowiązek podania przez osobę, której dane dotyczą, danych osobowych bezpośrednio jej 
dotyczących jest wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają 
z Ustawy; 

- w odniesieniu do danych osobowych osoby, której dane dotyczą, decyzje nie będą 
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

- dane udostępnione przez osobę, której dane dotyczą nie będą podlegały profilowaniu; 
- administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowej; 
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- zamawiający dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej 
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym 
zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem 
czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

b)  osoba, której dane dotyczą, posiada: 
−   na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących; 
−   na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych (skorzystanie z 

prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą 
Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.); 

−  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 
(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 
  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
 

c) osobie, której dane dotyczą nie przysługuje: 
−  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
−  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania jej danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO 

§ 17. 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego 
z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.  

2. Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją Umowy będą rozstrzygane przez 
sądy właściwe dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 18. 

1. Strony przewidują możliwość dokonania zmiany umowy w przypadku zmian korzystnych dla 
Zamawiającego jak również w przypadku zmiany danych wynikających z niniejszej umowy. 

2. Wszelkie zmiany umowy – wymagają zgody obu stron w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności tych zmian, za wyjątkiem zmian danych wynikających z niniejszej umowy, a w 
szczególności danych wskazanych w § 13 - które wymagają jedynie powiadomienia w formie 
pisemnej. 

3. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy także w przypadku: 
a) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy, 
b) obniżenia przez Wykonawcę ceny usługi będącej przedmiotem umowy – zmiana ta nie 

wymaga sporządzania aneksu do umowy, 
c) nie wykorzystania wartości i ilości usługi będącej przedmiotem umowy, poprzez wydłużenie 

czasu obowiązywania umowy o okres nie dłuższy niż 3 miesiące, 
4. Dopuszczalne jest zwiększenie wartości umowy, jeżeli łączna wartość zmian jest mniejsza niż 

kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej 
pierwotnie w umowie. 

5. Powyższe zmiany nie mogą skutkować zwiększeniem ceny jednostkowej, wartości umowy 
(z wyłączeniem punktu 4) i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego. 

6. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności. 

7. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania innych zmian umowy, które nie są sprzeczne 
z treścią oferty wykonawcy.  
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§ 19. 
1. Załączniki do niniejszej umowy oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta 

Wykonawcy, stanowią jej integralne części. 
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
Załączniki: 
Komplet załączników do umowy stanowiących charakterystykę przedmiotu zamówienia oraz podstawę wyliczenia ceny 
ofertowej, tj.: 

1.1 Formularz cenowy. 
1.2  Szczegółowy opis przedmiotu usługi. 

 

 
 
 
 

 
 

Wykonawca: 
 

 
 

Zamawiający: 


