
 

                                                                                                                           Załącznik Nr 1 

SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajmu fartuchów operacyjnych wielorazowego  użytku,  ubrań 

dwuczęściowych (bluza, spodnie lub sukienka)  w ilościach wykazanych w Załączniku Nr 1 do SIWZ. 

Szczegółowe wymagania jakie powinien spełniać fartuch chirurgiczny przeznaczony na operacje wysokiego 
ryzyka,  fartuch chirurgiczny przeznaczony na operacje standardowe, ubranie dwuczęściowe zostały określone w 
załączniku  do niniejszej specyfikacji. 

 

Charakterystyka usługi oraz obowiązki Wykonawcy: 

1. Wykonawca zapewni dostarczanie produktów zgodnie ze szczegółową charakterystyką (Pakiet Nr 

1, 2,3,4,5); 

2. Wykonawca zapewni pranie fartuchów operacyjnych oraz ubrań dwuczęściowych w procesie 

prania zapewniającym dezynfekcję (spełniającym wymagania przewidziane dla prania bielizny 

szpitalnej); 

3. Wykonawca zapewni regularną kontrolę fartuchów operacyjnych, ubrań dwuczęściowych; 

4. Wykonawca zapewni sterylizację fartuchów operacyjnych ; 

5. Wykonawca zapewni dostawę  fartuchów operacyjnych, w postaci sterylnych wyrobów 

medycznych, przeznaczonych do bezpośredniego użycia na sali operacyjnej; 

6. Wykonawca zapewni odbiór użytych fartuchów operacyjnych , oraz ubrań dwuczęściowych; 

7. Dostawa i odbiór odbywać się będzie dwa razy w tygodniu, według regularnego harmonogramu; 

8. Użyte, brudne fartuchy, ubrania dwuczęściowe operacyjne będą zapakowane przez 

Zamawiającego w worki z tkaniny poliestrowej oraz umieszczone w metalowych kontenerach 

należących do Wykonawcy; 

9. Odzież po zabiegach skażonych będą zapakowane do specjalnie oznakowanych worków i 

umieszczone w metalowych kontenerach należących do Wykonawcy;łącznie 6 sztuk - szpital ul. 

Jarochowskiego – 2 sztuki, szpital ul. Krysiewicza – 4 sztuki. 

10. worki z tkaniny poliestrowej oraz specjalnie oznaczone worki dostarczy Wykonawca   w ilości 

zależnej od potrzeb Zamawiającego; 

11. do Wykonawcy należy mycie i dezynfekcja kontenerów. 

12. Wykonawca oświadcza, że posiada zdolność transportu brudnej (w tym również skażonej) odzieży 

pooperacyjnej i posiada środki transportu przystosowane do przewozu tego typu produktów oraz, 

że ponosi odpowiedzialność za właściwy transport produktów sterylnych; 

13. Odzież musi być dostarczana w metalowych kontenerach zgodnych ze szczegółową 

charakterystyką: 

 kontenery na kółkach, 

 zamykane, 

 posiadające co najmniej dwie półki, 

 po złożeniu półek kontenery stanowią pojemniki na brudną odzież. 



 
14. Wymagane jest dostarczenie dodatkowych materiałów logistycznych takich jak zbieracze do 

prania oraz zamykane metalowe  kontenery do przechowywania worków z uszytymi tekstyliami. 

15. Opakowanie i oznakowanie fartuchów operacyjnych spełniać muszą wymagania dyrektywy 

medycznej MDD 93/42/EWG oraz normy PN EN 868 (zestawy  fartuchów operacyjnych muszą 

być dodatkowo zapakowane w folię w celu zabezpieczenia ich w czasie transportu) 

 
 Dopuszczalne są poniżej podane kombinacje opakowań: 
 

-     opakowanie składające się z dwóch worków foliowych (według PN EN 868-5) 
 opakowanie z papieru do sterylizowania (według PN EN 868-2) dodatkowo  zapakowane w folię w celu 

zabezpieczenia zestawów odzieży operacyjnej w czasie transportu oraz magazynowania 
 
 

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 

 

 

                                                                                                                       Zamawiający 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Załącznik do opisu przedmiotu zamówienia/ liczba zestawów na jedną dostawę 
 
 
Pakiet Nr  1  Tkanina 50% poliester, 50% bawełna +/-5% 

1. Bluza zakładana przez głowę, dekolt w kształcie litery „V”, krótki rękaw, trzy kieszenie w dolnej 
części z przodu dwie kieszenie oraz jedna kieszeń z lewej strony na wysokości serca 

2. spodnie  proste w pasie z gumą lub wiązane sznurkiem puszczonym w tunelu. 

 

Szpital im. Świętej Rodziny ul. Jarochowskiego 18 

 

Wymagania jakie powinien spełniać fartuch chirurgiczny przeznaczony na operacje wysokiego 

ryzyka 

1.  barierowy fartuch chirurgiczny wielokrotnego użytku przeznaczony na operacje wysokiego ryzyka, 

zgodny z normą PN-EN 13795; 

2. pole krytyczne fartucha  (przód oraz rękawy) wykonane z niechłonącego cieczy laminatu 

trójwarstwowego z membraną poliuretanową o maksymalnej gramaturze min.135 g/m² -156 g/m², 

3. pole niekrytyczne z lekkiej z tkaniny poliestrowej,o gramaturze min.84 g/ m²--100 g/m², 

4. rękawy zakończone ściągaczami elastycznymi 

5. zapinany w górnej części na napy lub troki 

6. poły nakładane na siebie; 

7. szew łączący poszczególne elementy tkaniny kryty, zawijany, dwuigłowy, stebnowany. 

8. fartuchy muszą posiadać skuteczny system naprawy wszelkich uszkodzeń mechanicznych takich jak 

np. rozdarcia, przedziurawienia; 

9. długość fartuchów w granicach:127 - 141 cm +/- 2cm 

 

Ilość na jedną dostawę: 

Rodzaj produktu 
Liczba fartuchów 

w zestawie 
Ilość użyć 

Jednostkowa 
cena netto 
zestawu 

VAT 
Wartość 

netto 
Wartość brutto 

Fartuch chirurgiczny 
wysokiego ryzyka 

Bariera pola krytycznego 
≥ 100cm H2O 

4 
3 zestawy 

dwa razy  w 
tygodniu 

    

Razem: X X  X 
  

 

 
 
 



 
Pakiet Nr 2 

Szpital im. Świętej Rodziny ul.Jarochowskiego 

Wymagania jakie powinien spełniać fartuch chirurgiczny przeznaczony na operacje standardowe 

 
1. barierowy fartuch chirurgiczny wielorazowego użytku przeznaczony na operacje standardowe, 

zgodny z normą PN-EN 13795;/ Zamawiający dopuszcza wymagania dla wyrobu medycznego 

zgodnie z Dyrektywa Medyczną 93/42/EEC 

2. wykonany z tkaniny poliestrowej, lub wykonany z lekkiej paroprzepuszczalnej tkaniny z dodatkiem 
włókna węglowego (ok. 99 % poliester, 1% włókno węglowe) o gramaturze  min. 139 g/m² 

3. lub na bazie dwóch tkanin; 
4. wykonany z tkaniny poliestrowej, z dodatkiem włókna węglowego (ok. 99 % poliester, 1% włókno 

węglowe) w polu krytycznym, z tkaniny bawełniano-poliestrowej o minimalnej zawartości bawełny 60% 
w polu niekrytycznym; 

5. pole krytyczne z tkaniny o gramaturze max. 100g/m², pole niekrytyczne o gramaturze max.. 125 
g/m² 

6. rękawy zakończone ściągaczami z tkaniny poliestrowej; 

7. zapinany w górnej części na napy lub troki; 

8. poły nakładane na siebie; 

9. szew łączący poszczególne elementy tkaniny kryty, zawijany, dwuigłowy, stebnowany. 

10. długość fartuchów w granicach: 132+/– 2cm 

Ilość na jedną dostawę: 

 

Rodzaj produktu 
Liczba 

fartuchów 
w zestawie 

Długość 
fartucha 

Ilość użyć 
zestawów 

dwa razy w 
tygodniu 

Jednostkowa 
cena netto 
zestawu 

VAT 
Wartość 

netto 
Wartość 
brutto 

Fartuch chirurgiczny 
standardowego 

ryzyka 
Bariera pola 
krytycznego 

 ≥ 20 cm H2O 

1 132 cm 14 

    

2 132 cm 4 
    

4 132 cm 15 
    

Worki  przeznaczone 
do zbierania brudnej 

bielizny 

Kolor zielony lub 
niebieski 

8 
 

    

Razem: X X X 

 

x 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



Pakiet Nr 3 

Szpital im. Świętej Rodziny – ul. Jarochowskiego 

Wymagania jakie powinno spełniać ubranie dwuczęściowe: 

 Tkanina bawełniano-poliestrowa, zawartość bawełny minimum  50%; 
 Bluza zakładana przez głowę, dekolt w kształcie litery „V”, krótki rękaw, dwie kieszenie w 

dolnej części z przodu; 
 Spodnie proste w pasie z gumą i/lub wiązane sznurkiem puszczonym w tunelu. 
 Ubrania z tkaniny o gramaturze  do 160g//m², zgodność z normą PN-EN 13795 co najmniej 

w zakresie pylenia oraz czystości pod względem cząstek stałych. 
 
 

Rodzaj produktu 

Ilość użyć 
    zestawów       
     dwa razy 
  w tygodniu 

Jednostkowa 
cena netto 

zestawu 
VAT 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

Worek na brudną bieliznę z tkaniny poliestrowo- 
bawełnianej 

10 szt.     

 Ubranie dwuczęściowe, bluza + spodnie z tkaniny 
poliestrowo- bawełnianej (50%/50%) lub sukienki 

120 kpl. 
    

Zbieracz na pranie (koszt w skali miesiąca) 7 
    

Razem: X X  X   

 
 
 

Pakiet Nr 4 
 
Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem ul. Krysiewicza 7/8 
 
Wymagania jakie powinien spełniać fartuch chirurgiczny przeznaczony na operacje standardowe : 

1. barierowy fartuch chirurgiczny wielorazowego użytku przeznaczony na operacje standardowe, 

zgodny z normą PN-EN 13795; 

2. wykonany z tkaniny poliestrowej, lub wykonany z lekkiej paroprzepuszczalnej tkaniny z 
dodatkiem włókna węglowego (ok. 99 % poliester, 1% włókno węglowe) o gramaturze 
min.139g/m² 

3. barierowy fartuch chirurgiczny wielorazowego użytku przeznaczony na operacje standardowe, 

zgodny z normą PN-EN 13795; 

4. lub na bazie dwóch tkanin, 
5. wykonany z tkaniny poliestrowej, z dodatkiem włókna węglowego (ok. 99 % poliester, 1% włókno 

węglowe) w polu krytycznym, z tkaniny bawełniano-poliestrowej o minimalnej zawartości bawełny 60% 

w polu niekrytycznym; 

6. pole krytyczne z tkaniny o gramaturze max. 100g/m², pole niekrytyczne o gramaturze min. 
7. 125 g/m² 
8. rękawy zakończone ściągaczami z tkaniny poliestrowej; 

9. zapinany w górnej części na napy lub troki; 

10. poły nakładane na siebie; 

11. szew łączący poszczególne elementy tkaniny kryty, zawijany, dwuigłowy, stebnowany. 

12. długość fartuchów w granicach: 122- 132+/– 2cm 

 

 

 



Ilość na jedną dostawę: 

Rodzaj produktu 
Liczba 

fartuchów               
w zestawie 

długość 
Ilość 
użyć 

2xw tyg. 

Jednostkowa 
cena netto 
zestawu 

VAT 
Wartość 

netto 
Wartość 
brutto 

Fartuch chirurgiczny 
standardowego ryzyka 

Bariera pola krytycznego 
 ≥ 20 cm H2O 

1 132+/– 2cm 10 

    

2 132+/– 2cm 14 
    

3 
(122/132)+/

– 2cm 21 
    

Worki przeznaczone do 
zbierania brudnej bielizny 

Kolor zielony 
lub niebieski 

X 12 
    

Razem: x x  
 

x 
  

 
 

Pakiet Nr 5 

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem ul.Krysiewicz7/8 

Wymagania jakie powinno spełniać ubranie dwuczęściowe: 

 Tkanina bawełniano-poliestrowa, zawartość bawełny minimum  50%; 
 Bluza zakładana przez głowę, dekolt w kształcie litery „V”, krótki rękaw, dwie kieszenie w 

dolnej części z przodu; 
 Spodnie proste w pasie z gumą i/lub wiązane sznurkiem puszczonym w tunelu. 
 Ubrania z tkaniny o gramaturze do 160g//m², zgodność z normą PN-EN 13795 co najmniej 

w zakresie pylenia oraz czystości pod względem cząstek stałych. 
 

Rodzaj produktu 
Ilość użyć 
2xw tyg. 

Jednostkowa 
cena netto 

VAT 
Wartość 

netto 
Wartość 
brutto 

Worek na brudną bieliznę z tkaniny poliestrowo- 
bawełnianej 

 

16 
 

    

Ubranie dwuczęściowe, bluza + spodnie z tkaniny 
poliestrowo- bawełnianej (50%/50%) zielone, 
granatowe, bordowe lub sukienki 

118 

    

Razem: X X 
 

X 
  

 

Wskazane ilości dotyczą tygodniowego zapotrzebowania. 
Tygodniowa wartość zamówienia przy założeniu 2 dostaw w tygodniu wyniesie kwotę netto/brutto …............... 
zł./........................ zł. 
 
3 -miesięczna  wartość zamówienia przy założeniu 13 tygodni  wynosi kwotę; 
 
netto …............................. zł. /  brutto …........................zł. 
 
Wartość zamówienia należy przenieść do formularza ofertowego. 
 
 
 
     ....................................                                             …........................................... 
              miejscowość, data                                                                             podpis  Wykonawcy 
 
 



 
                                                                                                                                 Załącznik nr 2 

 
/Nazwa i adres Wykonawcy/ 
................................................... 
                                                                                                       .................................................... 
                                                                                                               / miejscowość i data  / 
 
 
                                   FORMULARZ OFERTOWY/ WZÓR 

Zamawiający: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w 
Poznaniu, ul. B. Krysiewicza 7/8, 61-825 Poznań 
  
Dane Wykonawcy: 
Pełna nazwa:  ................................................................................................................ 

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

Adres (kod, miejscowość, województwo, powiat, ulica, nr domu, nr lokalu): 
............................................................................................................... ...............................................

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

REGON:...............................  NIP: .................................. 

Numer telefonu:...................................... 

Adres e-mail: .......................................... 

 zarejestrowany/ wpisany do rejestru ….........................   

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

  
Osoba do kontaktu (imię i nazwisko, telefon i/lub adres e-mail)     
....................................................................................................................................... 
  

1. Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargowym pn.:„Usługa 

wynajmu sterylnych fartuchów operacyjnych i ubrań dwuczęściowych” oświadczamy, że 

oferujemy wykonanie zamówienia za następującą cenę i na następujących warunkach: 

Pakiet 1 

Wartość netto   ....................zł. plus obowiązujący podatek VAT ........%, co stanowi wartość 

brutto ..................... zł. ( słownie:.......................................................................................zł. ) 

Pakiet 2 

 Wartość netto   ....................zł. plus obowiązujący podatek VAT ........%, co stanowi wartość 
brutto ..................... zł. ( słownie:........................................................................................ zł. ) 
 
Pakiet 3 
Wartość netto   ....................zł. plus obowiązujący podatek VAT ........%, co stanowi wartość 



brutto ..................... zł. ( słownie:..................................................................................... zł. ) 
Pakiet 4 
Wartość netto   ....................zł. plus obowiązujący podatek VAT ........%, co stanowi wartość 
brutto ..................... zł. ( słownie:...................................................................................... zł. ) 
Pakiet 5 
Wartość netto   ....................zł. plus obowiązujący podatek VAT ........%, co stanowi wartość 
brutto ..................... zł. ( słownie:..................................................................................... zł. ) 
 
Przewidywana łączna wartość  3-miesięcznej  umowy wyniesie  netto ............................zł., plus 
obowiązujący podatek VAT ........%,  wartość podatku VAT ......................zł., co stanowi wartość 
brutto ..................... zł.  ( słownie:................................................................ zł. 
  
2. Oferujemy  stałość ceny w okresie trwania umowy. 
  
3. Oferujemy 30 dniowy termin płatności. 
  
4. Oświadczamy, że dysponujemy pralnią oraz środkami transportu przystosowanymi do 

przewozu brudnej ( w tym również skażonej) odzieży pooperacyjnej, spełniające wszystkie 
wymagania opisane w  SIWZ. 

     
5. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

zamówienia. 
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie 

wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty. 
 
7. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i 

zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w 
niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

  
8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Ogłoszeniu. 
 
9. Oferta została złożona na ................... zapisanych stronach, kolejno ponumerowanych                          

od nr .................. do nr  ........................   
10. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1. .......................................... 

2. ........................................ 

 

                                                                                 
                                                                                            

                                                                                           _________________________  
                                                                      podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń                                                                             

                                                                                                                                                                                     woli w imieniu Wykonawcy 

   .................................................                                                                     
       (miejscowość, data)   

1 
  

  



 
 
                                                                                                                                                           Załącznik  Nr 3 
 
 
 
Projekt umowy! 

Umowa Nr ALA-381-16/16 

          zawarta w dniu ..................2016r.   w Poznaniu pomiędzy: 

  

Specjalistycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu,  ul. Krysiewicza 
7/8 ,61-825 Poznań wpisanym do Rejestru Publicznych Zakładów Opieki zdrowotnej przez 2 Sąd Rejonowy w 
Poznaniu 

Wydział XIV pod numerem KRS  0000003220 NIP 778-11-28-565 , REGON 630863147 zwany dalej  
„Zamawiającym”, w imieniu którego działa: 

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

a 

firmą (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS).…………………, 

z siedzibą w …………………...………… przy ulicy ……………………….…………, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy……………....………….…… 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ………………….,  Kapitał 
zakładowy i wniesiony …………………(niepotrzebne skreślić) 

NIP …………………….., REGON …………………. zwaną dalej  „Wykonawcą”, którą reprezentują: 

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

................................................................................................................................................. lub (w przypadku 
przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej) 

Imię i nazwisko ……………….…..……….., działającym pod firmą …………..…………..……… z siedzibą 
w …………….…………. przy ulicy ……….….…………......, wpisanym do ewidencji działalności 
gospodarczej ……………………….………pod numerem …..……………..………, 

NIP………………….…REGON  ………………….… zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

Umowa zostaje zawarta na podstawie  Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień publicznych o wartości 

szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro. 

 

§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajmu sterylnych fartuchów operacyjnych i ubrań operacyjnych dla 

Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, ul. Krysiewicza 7/8. 

2. Strony zgodnie oświadczają, iż celem niniejszej Umowy jest określenie zasad współpracy pomiędzy 

Wykonawcą a Zamawiającym (Szpital św. Józefa przy ul.Krysiewicza 7/8 i Szpital św. Rodziny przy ul. 

Jarochowskiego 18) polegającej na wynajmowaniu przez Wykonawcę  na rzecz Zamawiającego ubrań 

specjalistycznych oraz wykonywania usług dotyczących tych ubrań wskazanych   w niniejszej Umowie. 

 

§ 2 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do starannego, terminowego i sumiennego 

wykonywania następujących czynności (zwanych w dalszej części umowy Usługami): 

1.1. Ciągłego dostarczania do oddziałów szpitalnych zestawów fartuchów chirurgicznych wielorazowego 



użytku, przygotowanych do bezpośredniego użycia na bloku Operacyjnym (zwanych dalej Ubraniami, 

1.2. Odbierania z oddziałów użytych Ubrań, a następnie ich czyszczenia, prania, sterylizowania  i ponownego 

dostarczenia czystych, higienicznych i gotowych do użytku Ubrań, 

1.3. dostarczania do oddziałów szpitalnych worków do składowania użytych Ubrań, zbieraczy prania i 

kontenera przeznaczonego do składowania tychże worków, 

2. Wykonawca zapewnia, że Fartuchy operacyjne będą dostarczane do Zamawiającego w stanie sterylnym, 

higienicznym oraz odpowiednio złożone i spakowane. Wykonawca zapewnia także, że Ubrania będą prane z 

dochowaniem wszelkich właściwych norm, ze szczególnym uwzględnieniem ich przeznaczenia tj. do użytku  

w wyspecjalizowanych celach medycznych. 

3. Wykonawca zapewnia, że dostarczane Ubrania spełniają wszelkie właściwe normy  sanitarne zgodne z 

obowiązującymi przepisami. Wykonawca ma prawo dowolnego doboru producentów Ubrań i zastępowania 

Ubrań jednych producentów produktami ekwiwalentnymi pod warunkiem, iż spełniają one wszelkie wymogi 

wskazane w niniejszej Umowie i właściwych przepisach prawa. 

 
§ 3 

 

1. Strony zgodnie ustalają harmonogram dostaw Ubrań wskazany w Załącznikach nr 1, 1/1 , 1/2 do niniejszej 

Umowy.  Harmonogram określa w szczególności terminy dostaw i odbiorów Ubrań, ilość  zestawów Ubrań 

objętych poszczególnymi dostawami oraz stałą  rezerwę znajdującą się na składzie  szpitali. 

2. W przypadku konieczności dokonania ponadprogramowej dostawy Ubrań lub odbioru Ubrań (tj. nie ujętej w 

harmonogramie wskazanym w Załączniku nr 1 Zamawiający   powiadomi o tym niezwłocznie osobę 

wyznaczoną do  kontaktu ..................................., a  Wykonawca zobowiązuje się wykonać taką dostawę Ubrań  

w najbliższym możliwym  terminie, nie dłuższym niż 5 dni od dnia powiadomienia. 

3. Zamawiający poinformuje  Wykonawcę  o wszelkich uwagach, zastrzeżeniach lub sugestiach odnośnie   

wykonywania Usług, zaś Wykonawca ustosunkuje się do nich na  piśmie lub e-mailem w terminie 7 dni od   

dnia ich otrzymania. 

4. Zamawiający zobowiązuje się oddzielnie zapakować (w specjalnie dostarczone przez Wykonawcę w tym   

celu worki) Ubrania narażone na oddziaływanie chorób  zakaźnych. 

5. Wykonawca winien dostarczać przedmiot zamówienia w godzinach 6ºº-7ºº lub 16ºº-19ºº oraz parkować    

samochód  w miejscu wskazanym przez pracowników ochrony. 

 
§ 4 

 
1. Maksymalna wartość umowy wyniesie kwotę netto ............................. złotych plus  podatek VAT, co 

stanowi wartość brutto ...........................  (słownie: ....................................................................................). 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania 30% wartości zamówienia. 

3. Z  tytułu świadczenia Usług Wykonawca jest uprawniony do otrzymania od Zamawiającego wynagrodzenia 

ustalanego w oparciu o aktualny Cennik stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.  Cennik wskazuje 

ceny netto poszczególnych usług. 

4. Wynagrodzenie powiększone będzie o stawkę podatku od towarów i usług w wysokości ............%, płatne 

będzie przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy na podstawie faktury VAT wystawionej przez 

Wykonawcę opatrzonej terminem płatności  zgodnie z § 4 ust.  4 niniejszej Umowy. 



5. Zamawiający należność z tytułu wykonania Usługi (Wynagrodzenie) przekaże  Wykonawcy w formie 

przelewu na jego konto,  w terminie 30 dni od daty otrzymania  prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

6. Zamawiający oświadcza, że upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT z  tytułu realizacji 

niniejszej umowy bez podpisu pracownika Wykonawcy. 

7. Z tytułu wykonania nadprogramowych dostaw lub odbiorów Ubrań, o których mowa w § 3 ust. 2 niniejszej 

Umowy, Wykonawcy należy się wynagrodzenie dodatkowe oparte o  aktualny Cennik stanowiący załącznik 

nr 1 do niniejszej Umowy. Wynagrodzenie dodatkowe ujęte będzie jako odrębna pozycja w fakturze VAT za 

Wynagrodzenie za miesiąc kalendarzowy, w którym wykonana została nadprogramowa dostawa lub odbiór 

Ubrań i płatne będzie wraz z tym Wynagrodzeniem. 

8. Cena usługi podana w ofercie nie może ulec zmianie przez cały okres trwania umowy tj. okres 3 miesięcy od 

dnia rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy z wyjątkiem zmiany stawki podatku VAT. 

9. W  przypadku zagubienia lub zniszczenia   jakiegokolwiek Ubrania z winy Szpitala ,  Zamawiający  będzie 

zobowiązany do zapłaty na rzecz Wykonawcy równowartość  zniszczonego lub zagubionego ubrania 

uwzględniając zużycie Ubrania. 

10. Zniszczenie oznacza trwałe uszkodzenie ubrania, uniemożliwiające jego naprawę. W uzasadnionych 

przypadkach, kiedy zniszczenie nastąpi  w wyniku czynności podjętych  na sali operacyjnej, Wykonawca 

może zwolnić Zamawiającego  ze zobowiązania zapłaty za zniszczone ubrania. 

11. W  przypadku opóźnienia płatności wynikających ze strony Zamawiającego, Wykonawca naliczał będzie 

ustawowe odsetki. Wykonawca może odstąpić od naliczania odsetek ustawowych. 

 
§ 5 

 
1. Zamawiający  zobowiązuje się dbać o Ubrania i używać ich zgodnie z ich  przeznaczeniem i 

ewentualnymi wskazaniami Wykonawcy oraz przechowywać Ubrania w higienicznych warunkach szpitalnych. 

2. Zamawiający zobowiązuje się, że Ubrań używać będą wyłącznie osoby wykonujące funkcje, dla których 

Ubrania są przeznaczone. 

3. Zamawiający  zobowiązuje się nie przekazywać Ubrań jakimkolwiek osobom trzecim. 

4. Regularne pranie, naprawy i sterylizacja fartuchów chirurgicznych przeprowadzana jest wyłącznie przez 

Wykonawcę. Żadna z czynności przygotowujących do ponownego ich użycia nie może być przeprowadzana 

przez Zamawiającego lub osoby trzecie. 

 
§ 6 

1.Strony ustanawiają następujące osoby do kontaktu na potrzeby niniejszej Umowy 

ze strony Wykonawcy  osobą do kontaktu  będzie: 

........................................   tel. ................................................................                                                  

e-mail: ....................................................... 

ze strony Zamawiającego osobą do kontaktu będzie: 

a) Szpital św. Józefa (dziecięcy) przy ul. Krysiewicza 7/8 

...........................................................  tel. ............................................           

e-mail: ........................................................ 

b) Szpital św. Rodziny (Położniczo-Ginekologiczny i Urologiczny) przy ul. Jarochowskiego 

18.................................... tel. ................................ 



             e-mail: ........................................................ 

 

2. Strony zgodnie oświadczają, iż w zakresie wszelkiej korespondencji, zawiadomień lub fakturowania będą 

używać danych wskazanych w nagłówku Umowy. W przypadku zmiany danych wskazanych w nagłówku 

każda ze Stron powiadomi niezwłocznie drugą stronę o takiej zmianie. W zakresie bieżącej korespondencji 

Strony używać będą osób kontaktowych. 

 

§ 7 
 

1. Umowa niniejsza zawarta jest na czas określony tj. okres  3 miesięcy , tj. od dnia …....01.2017 roku do 

dnia ….............. 2017 roku. 

2. Wykonawca ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę na piśmie ze skutkiem natychmiastowym jeżeli 

Zamawiający opóźni się z płatnością całości lub części  Wynagrodzenia o więcej niż 30 dni 

3. Zamawiający  ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę na piśmie ze skutkiem natychmiastowym jeżeli 

Wykonawca opóźni wykonanie Usługi   o więcej niż 14 dni. 

4. Zamawiający zobowiązuje się, że po zakończeniu niniejszej Umowy zwrócić Wykonawcy wszelkie będące w 

jego posiadaniu rzeczy należące do Wykonawcy. 

 
§ 8 

 
1. W razie zaistnienia pomiędzy Stronami rozbieżności w zakresie interpretacji postanowień niniejszej Umowy lub 

wypełniania wynikających z niej zobowiązań, obie Strony dołożą wszelkich starań, aby zaistniałe wątpliwości 

rozwiązać na drodze polubownej. 

2. Gdyby jednak zabiegi mające na celu polubowne usunięcie rozbieżności stanowisk obydwu Stron nie przyniosły 

zadowalającego rezultatu, ewentualne spory powstałe na  tle stosowania Umowy lub ustalenia stosunku 

prawnego łączącego Strony, poddane zostają pod rozstrzygnięcie sądu miejscowo właściwego dla siedziby 

Zamawiającego. 

 
§ 9 

 

1.Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 

a)w wysokości 5 % wartości niezrealizowanej części umowy brutto, gdy któraś ze Stron odstąpi od umowy 

z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 

b)w wysokości 5% wartości niedostarczonego asortymentu, w przypadku niedostarczenia Ubrań w terminie 

określonym w Harmonogramie stanowiącym załącznik nr 1 do umowy za każdy dzień zwłoki. 

c) w wysokości 1% wartości danej dostawy Ubrań, w przypadku naruszenia obowiązku, o którym mowa w 

§3 ust. 5. 

2. Zamawiający może, w razie wystąpienia zwłoki w dostarczeniu Ubrań, wyznaczyć dodatkowy termin 

dostarczenia ww. asortymentu, nie rezygnując z kary umownej. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kary umownej z należnego wynagrodzenia Wykonawcy 

wynikającego z wystawionej przez niego faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę. Zamawiający pisemnie 

poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z tego prawa. 



4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych w przypadku, gdy wysokość uzyskanej kary nie pokrywa wartości poniesionej szkody. 

§ 10 
 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają – pod rygorem nieważności – formy pisemnej. 

2. Umowa wyczerpuje wszelkie uzgodnienia pomiędzy Stronami dotyczące przedmiotu  oraz warunków 

niniejszej Umowy. 

3. Strony Umowy oświadczają i wzajemnie się zapewniają, że przystępują do zawarcia  niniejszej Umowy w 

dobrej wierze oraz, że żadna z istotnych, znanych w chwili zawierania Umowy, okoliczności mających wpływ 

na jej treść nie zostaje wobec drugiej Strony zatajona lub przedstawiona w sposób zasadniczo odmienny. 

4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie odpowiednie  polskie przepisy 

prawa, w szczególności –  Kodeksu Cywilnego. 

5. Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy. 

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla  każdej ze stron. 

 

 
 
 

…….................……………                       …………………................. 
 ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 

 

  

 



Załącznik 1/1 
 

Umowy .............................. 
ze 

Szpitalem  Położniczo-Ginekologiczny św. Rodziny 

ul. Jarochowskiego 18 

PL- 60-235 Poznań 

 

 
 

Harmonogram dostaw 
 
Dostawa i odbiór materiałów odbywają się w następujących dniach tygodnia, jeśli nie 
są to dni wolne od pracy. 
 
Dzień tygodnia - wtorek 
Dzień tygodnia - piątek 
 
Jeśli termin dostawy przypada na dzień wolny od pracy, dostawa zastępcza podlega 
skonsultowaniu między Wykonawcą i Szpitalem. 
 
 
Miejsce dostawy –Szpital Położniczo – Ginekologiczny 
            ul. Jarochowskiego 18 
 
Miejsce odbioru - Szpital Położniczo – Ginekologiczny 
            ul. Jarochowskiego 18 
 
Osobą koordynujące dostawy i odbioru ze strony szpitala: 
 
Imię, Nazwisko   - ............................................. 
                   
 
Telefon: ............................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wykonawca...........................................  Szpital........................................... 
 



Załącznik 1/2 
 

Umowy .............................. 
ze 

Szpitalem  dziecięcym św. Józefa 

ul. Krysiewicza 7/8 

PL- 61-825 Poznań 

 

 
 

Harmonogram dostaw 
 
Dostawa i odbiór materiałów odbywają się w następujących dniach tygodnia, jeśli nie 
są to dni wolne od pracy. 
 
Dzień tygodnia - wtorek 
Dzień tygodnia - piątek 
 
Jeśli termin dostawy przypada na dzień wolny od pracy, dostawa zastępcza podlega 
skonsultowaniu między Wykonawcą i Szpitalem. 
 
 
Miejsce dostawy –Szpital dziecięcy św. Józefa 
            ul. Krysiewicza 7/8 
 
Miejsce odbioru - Szpital dziecięcy św. Józefa 
            ul. Krysiewicza 7/8 
 
Osobą koordynujące dostawy i odbioru ze strony szpitala: 
 
Imię, Nazwisko   - ............................................. 
                   
 
Telefon: ............................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wykonawca...........................................  Szpital........................................... 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


