
                                                                                              Załącznik  Nr 3 

do zapytania ofertowego 

WZÓR UMOWY 

NA ŚWIADCZENIE USŁUG PRALNICZYCH  

 

W dniu ………...., w Kobylej Górze pomiędzy: 

Powiatem Ostrzeszowskim  ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów NIP 514-02-01-793 

działającym poprzez jednostkę organizacyjną powiatu- Domem Pomocy Społecznej, 63 – 

507 Kobyla Góra, ul. T. Sikorskiego 1, zwanym dalej w tekście niniejszej umowy 

„Zamawiającym”, reprezentowany przez: 

 

mgr Małgorzata Dłubak - Dyrektor  

 

 na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Ostrzeszowie zawartego w Uchwale nr 

28/2017  z dnia 26 czerwca 2017r., 

a firmą ......................................................................................................................zwaną 

dalej w tekście  umowy „Wykonawcą” reprezentowaną przez: 

 

.................................. – ............................... 

 

Na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego zgodnie z regulaminem udzielania 

zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane na potrzeby Domu Pomocy 

Społecznej w Kobylej Górze (Zarządzenie Nr DPS.050.8.2020.D Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Kobylej Górze z dnia 31 grudni 2020r.) których wartość nie przekracza kwoty 

wyrażonej  w art. 2 ust 1  pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze. zm./, nr sprawy DPS.172.1.2021.ZP, 

którego otwarcie ofert odbyło się w dniu …………………, została zawarta umowa o 

następującej treści:  

§1 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług pralniczych  na rzecz Zamawiającego  

zgodnie z warunkami określonymi w:  

1) niniejszej umowie, 

2) ofercie Wykonawcy (stanowiącej załącznik nr 1 do umowy)  

3) zapytaniu ofertowym (stanowiącym załącznik nr 2 do umowy).  

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2-3 stanowią integralną część umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie zdolności, doświadczenie i środki 

konieczne do właściwego świadczenia usług pralniczych oraz zobowiązuje się je wykonywać 

z należytą starannością, wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej przez siebie 

działalności gospodarczej, zgodnie ze współczesną wiedzą oraz w oparciu o obowiązujące 

przepisy, normy i standardy. 

§2 

 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie  usług pralniczych obejmujących: 

− kompleksowe pranie w tym : bielizny pościelowej, odzieży mieszkańców, odzieży 

roboczej pracowników Zamawiającego, wyposażenia łóżek i innego asortymentu 

(łącznie z  dezynfekcją wstępną w przypadku bielizny skażonej w każdym stopniu 

oraz zanieczyszczonej materiałem biologicznym, przeprowadzą w pralnicach 

Wykonawcy),  

− konfekcjonowanie asortymentowe i wagowe po procesie prania, 



− naprawę bielizny i odzieży roboczej pracowników (drobne naprawy, przyszywanie 

tasiemek, guzików na własny koszt. 

− maglowanie, prasowanie. 

2.Przekazanie prania brudnego i odbiór wypranego odbywać się będzie 3 razy w tygodniu: 

poniedziałki, środy, piątki w siedzibie Zamawiającego w obecności osób odpowiedzialnych 

po stronie Zamawiającego i Wykonawcy w godzinach od 10.00 – 14.00, z zastrzeżeniem 

cyklu zwrot całej partii prania z ostatniego odbioru. , tj. w przypadku pobrania odzieży 

zanieczyszczonej do prania  z magazynu Zamawiającego w poniedziałek, Wykonawca 

dostarczy je wyprane w środę, odebrane w środę dostarczy do magazynu Zamawiającego w 

piątek, zaś pobrane w piątek odda do magazynu Zamawiającego w poniedziałek. 

3.Pranie przewożone będzie na koszt i przy użyciu  transportu  Wykonawcy,  zgodnie z 

wymogami sanitarno – epidemiologicznymi.  

4.Miejsce świadczenia usługi: 

DPS Kobyla Góra, ul. T. Sikorskiego 1, 63 – 507 Kobyla Góra.  

5.Usługi realizowane będą w pralni Wykonawcy przy użyciu jego środków czystości a do 

pakowania czystego prania Wykonawca użyje własnych worków lub innych opakowań, 

których koszt jest uwzględniony w cenie usługi pralniczej. 

6.Szacunkowa ilość prania w ciągu trwania umowy wynosić będzie 7 000 kg.  

Podana ilość prania, jest ilością szacunkową i Zamawiający zastrzega sobie możliwość jej 

zmiany ze względu na aktualne potrzeby. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne 

roszczenia z tytułu zmiany  ilości zleconej usługi prania przez Zamawiającego w trakcie 

obowiązywania umowy. 

7.Pranie brudne pakowane będzie:  

− bielizna oraz odzież mieszkańców bez rozróżnienia imiennego, pakowana w worki z 

podziałem na asortyment, worek opisany rodzajem prania i ilością sztuk, 

− odzież robocza pracowników Zamawiającego oraz pozostałe rzeczy (bielizna 

pościelowa, wyposażenie łóżek itp.) pakowane są w worki z podziałem na asortyment. 

Do każdej  partii wydawanego prania dołączona zostanie specyfikacja z rozróżnieniem 

rodzajowym i ilościowym całego asortymentu. 

8.Zwracane pranie czyste pakowane będzie w opakowania foliowe lub inne odpowiednio  

zabezpieczające rzeczy przed pognieceniem i wtórnym zabrudzeniem, wyprasowane lub 

wymaglowane i poukładane,  opisane łączną wagą dostarczonego prania czystego oraz 

specyfikacja z rozróżnieniem rodzajowym i ilościowym całego asortymentu. 

9.Zwrot prania czystego będzie potwierdzany na dokumentacji zdawczo - odbiorczej 

wystawionej przez Zamawiającego po uprzednim zważeniu danej partii prania przez 

pracownika DPS w obecności pracownika pralni. 

10.Przed przystąpieniem do wykonania usługi pralniczej Wykonawca sprawdzi stan odzieży 

w celu określenia jej przydatności do prania, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości 

ewentualnego ich uszkodzenia lub zniszczenia. 

 

  §3 

 

1.Za wykonaną usługę obowiązywać będzie skalkulowana cena brutto…....zł za 1 kg 

przedmiotu umowy. Cena jednostkowa, wskazana w załączniku nr 1 do umowy, zawiera w 

sobie wszelkie koszty wynikłe z tytułu realizacji umowy,   

2. Wartość umowy ustalona na podstawie oferty Wykonawcy wynosi: 

     Wartość netto:      ..……………. zł 

     Kwota VAT:        …..………….. zł 

     Wartość brutto:    ……...………. zł 

     Słownie: ……………………………………………………...  



3.Zamawiający ma prawo nie wykorzystać  w okresie trwania umowy całej jej wartości, a 

Wykonawcy  nie przysługuje z tego tytułu prawo dochodzenia odszkodowania z tytułu 

utraconych korzyści. 

4.Podana w §3 pkt 1 cena jest obowiązująca przez cały okres trwania umowy i nie podlega 

zmianom. 

5.Warunki płatności: 

a) Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur za zrealizowane usługi zgodnie z 

poniższymi danymi: 

Nabywca : Powiat Ostrzeszowski 

 Zamkowa 31 

 63-500 Ostrzeszów 

 NIP 514-02-01-793 

Odbiorca:  Dom Pomocy Społecznej 

       63-507 Kobyla Góra 

       ul. T. Sikorskiego 1  

Adres do korespondencji: 

Dom Pomocy Społecznej 

63-507 Kobyla Góra 

ul. T. Sikorskiego 1  

b) Zapłata należności nastąpi przelewem w terminie do 28 dni kalendarzowych od daty 

wystawienia faktury Zamawiającemu, na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe 

(podany numer rachunku bankowego, na który mają być zapłacone należności 

umowne jest rachunkiem wskazanym na Białej Liście Podatników VAT). 

c) Jako datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

d) Za nieterminowe płacenie faktur Zamawiający będzie płacił Wykonawcy odsetki 

ustawowe za opóźnienie w wysokości obowiązującej przepisami w dniu zapłaty. 

 

§4 

 

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 01.07.2021r. do 30.09.2021r. z tym, że nie 

dłużej niż do wyczerpania całkowitej wartości umowy brutto, o której mowa w §3 ust. 2. 

Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze w przypadku 

niezrealizowania całkowitej wartości niniejszej umowy, w terminie do dnia 30.09.2021r. 

 

§5 

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i materialną za wykonywane usługi pralnicze 

w zakresie jakości i zgodności z wymogami sanitarnymi wobec organów kontroli (Stacja 

Sanitarno Epidemiologiczna, Państwowa Inspekcja Pracy, BHP i Epidemiologia 

Zamawiającego). 

 

§ 6 

 

1.Przypadku nie zapewnienia ciągłości usług Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

zlecenia usługi pralniczej innemu Wykonawcy po uprzednim zawiadomieniu o tym fakcie 

Wykonawcy. Wykonawca pokrywa w takim przypadku koszty tego zlecenia na podstawi noty 

obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego. 

2. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru prania niewłaściwego wykonania usługi 

pralniczej, Zamawiający odmówi odbioru niewłaściwie wypranej bielizny, odzieży, a 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć bieliznę i odzież ponownie wypraną w ciągu 

kolejnych 24 godzin. Koszt ponownego wykonania usługi pralniczej ponosi Wykonawca.  



3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za rzeczy uszkodzone w czasie prania, maglowania i 

prasowania, jak również w czasie transportu. Jeśli uszkodzenie ze względów funkcjonalnych 

i/lub estetycznych nie pozwala na dalsze użytkowanie bielizny, Wykonawca ponosi koszty 

związane z jej odkupieniem.  

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy będących 

przedmiotem usługi i zobowiązuje się do odkupienia zniszczonej lub zagubionej bielizny w 

ciągu 5 dni od daty sporządzenia protokołu zdawczo - odbiorczego, w którym został 

ujawniony jej brak lub uszkodzenie.  

5. Odpowiedzialność  materialna ciąży na Wykonawcy od momentu podjęcia brudnego prania 

do chwili zdania prania czystego. 

6. W przypadku nie wywiązywania się z terminów świadczonej usługi w zakresie odbioru 

brudnego i dostarczenia czystego asortymentu, jak również niedostatecznej jakości pranego 

asortymentu, Zamawiający ma prawo wnoszenia reklamacji na piśmie, za pomocą faksu, e-

mailu lub osobiście. Adnotacja Zamawiającego w dokumencie zdawczo-odbiorczym bielizny 

odebranej (załącznik nr 2 do umowy) jest równoznaczna ze zgłoszeniem reklamacji.  

7. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi maksymalnie 3 dni. 

8.Wykonawca po otrzymaniu reklamacji zobowiązany jest do usunięcia wad  przy najbliższej 

dostawie. Jeżeli reklamacja dotyczy rzeczy zagubionych i zniszczonych zostanie na tę 

okoliczność sporządzony protokół. Rekompensata za rzeczy zagubione lub zniszczone 

zostanie określona w formie i terminie uzgodnionym   przez strony umowy na podstawie 

wyceny przedstawionej przez Zamawiającego. 

 

§ 7 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 

1) zwłoki w wykonaniu usługi pralniczej w terminach, o których mowa w § 2 ust. 2  w 

wysokości 1%  wartości umowy brutto określonej w §3 ust. 2  za każdy dzień zwłoki, 

2) nie wywiązania się ze zobowiązań wymienionych w §6 ust. 2-4 w wysokości 1% 

wartości umowy brutto określonej w §3 ust. 2  za każdą  dostawę prania z usterkami 

lub za stwierdzone braki; 

3)  opóźnienia w rozpatrzeniu reklamacji w terminie, wysokości 10,00 zł. za każdą 

godzinę opóźnienia,  

4) odstąpienia lub rozwiązania niniejszej umowy przez którąkolwiek ze Stron umowy z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20% wartości umowy brutto 

określonej w §3 ust. 2. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto 

określonej w §3 ust. 2 w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Wykonawcę z 

przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

3. Żądanie kary umownej nie wyłącza uprawnień Zamawiającego do dochodzenia 

odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile szkoda przekroczy wartość ustalonej kary 

umownej. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z przysługującego mu 

wynagrodzenia. 

§ 8 

 

1. Zamawiający może, z zachowaniem uprawnienia do żądania od Wykonawcy zapłaty 

kar umownych określonych w §7 rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w 

przypadku, gdy:  

1) Wykonawca dopuszcza się opóźnienia w odbiorze bielizny, odzieży, asortymentu 

celem wykonania usługi pralniczej, przekraczającego 24 godziny,  



2) Wykonawca dopuszcza się opóźnienia w wykonaniu usługi pralniczej, 

przekraczającego 24 godziny,  

3) Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie niniejsza umowę, w tym świadczone przez 

niego usługi są złej jakości. 

2. Wykonawca ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 

 nieterminowego regulowania przez Zamawiającego zobowiązań wobec Wykonawcy lub 

zalegania  z płatnościami. 

§ 9 

W razie zaistnienia 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 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z 

tytułu wykonania części umowy. 

§ 10 

Do współdziałania przy realizacji umowy strony ustalają następujące osoby: 

-ze strony Wykonawcy................................................................................................................... 

- ze strony Zamawiającego.......................................................................................................... 

§ 11 

 

1. Integralną część umowy stanowią: 

• zapytanie ofertowe wraz z załącznikami 

• oferta Wykonawcy sporządzona na formularzu cenowym oferty. 

2.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

3.Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności.  

4. Wszelkie spory wynikłe z wykonywania niniejszej umowy, strony poddają pod 

rozstrzygnięcie sądu miejscowo właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

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

stron. 

§ 12 

ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE WYKONAWCĘ 

1. Administratorem danych osobowych podanych w umowie jest Dom Pomocy Społecznej, 

ul. T.  Sikorskiego 1, 63-507 Kobyla Góra. 

 2. Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich uaktualniania. 

 3 Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie  z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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. z 2016r. Nr 119,str. 1 ze zm. ) oraz ustawy 

z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych( t. j. Dz. U. z .2019r. poz. 1781). 

 

Kobyla Góra, dnia................................. 

 

Akceptuję projekt umowy bez zastrzeżeń                         ………………………………………                                                                                   

         /data i podpis/      

 

 

 

 

 



Załącznik do umowy Nr ………………... 

z dnia ………………………….................. 

 

 

   

 

HARMONOGRAM WYKONYWANIA USŁUG PRALNICZYCH 

DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KOBYLEJ GÓRZE 

  

Przekazanie prania brudnego i odbiór wypranego odbywać się będzie 3 razy w tygodniu: 

poniedziałki, środy, piątki w siedzibie Zamawiającego w obecności osób odpowiedzialnych 

po stronie Zamawiającego i Wykonawcy w godzinach od 10.00 – 14.00, z zastrzeżeniem 

cyklu zwrot całej partii prania z ostatniego odbioru. , tj. w przypadku pobrania odzieży 

zanieczyszczonej do prania  z magazynu Zamawiającego w poniedziałek, Wykonawca 

dostarczy je wyprane w środę, odebrane w środę dostarczy do magazynu Zamawiającego w 

piątek, zaś pobrane w piątek odda do magazynu Zamawiającego w poniedziałek. 

 

Miejsce świadczenia usługi : 

DPS Kobyla Góra, ul. T. Sikorskiego 1, 63 – 507 Kobyla Góra. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptuję harmonogram usługi  bez zastrzeżeń                 ……………………………………                                                                                   

         /data i podpis/      

   

 

 

 

 


