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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
(powyżej 139 000 euro)

na świadczenie usług pralniczych wraz z transportem

znak sprawy: ZP/220/09/20
Lp.
Słownictwo główne
Główny przedmiot
98310000-9
Dodatkowe przedmioty
98310000-6
98310000-9
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ROZDZIAŁ I
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

I. Nazwa i adres Zamawiającego 
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie,
70-111 Szczecin, Al. Powstańców Wielkopolskich nr 72 
NIP 955-19-08-958 REGON: 000288900 
adres strony internetowej: http://zamowienia.spsk2-szczecin.pl/ 
adres platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
zwany dalej „zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pralniczych wraz z transportem zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformazakupowa.pl.
Integralną część platformy zakupowej stanowi m.in. Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy https://www.platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 
II. Tryb udzielenia zamówienia (art.36 ust 1 pkt 2, art. 10 ust 1 PZP)
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843) – zwanej w dalszej części „PZP”. 
 
III. Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pralniczych wraz z transportem.
 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera rozdział II SIWZ (opis przedmiotu zamówienia). 
	 Zamawiający ma prawo zrealizować mniejszą ilość prania, z tym że nie mniej niż 60 % ilości podanej w formularzu oferty i w opisie przedmiotu zamówienia.

IV. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych 
Zamówienie składa się z jednego zadania.  
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
V. Termin wykonania zamówienia 
Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 31.12.2021r, z tym, że nie dłużej niż do zrealizowania prania 400 000 kg bielizny.
VI. Wykluczenie wykonawców z postępowania 
1. Wykonawcy podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 12-23 PZP.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1, 2, 4 i 8 PZP wykluczy także Wykonawcę:
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
c) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
d) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 PZP lub na podstawie pkt VI ppkt 2 SIWZ, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt VI ppkt 3.
5. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 PZP, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.

VII. Warunki udziału w postępowaniu 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1b ustawy to jest: 
1.1. posiadania kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania tego warunku;
1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - w tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał wysokość posiadanych środków finansowych bądź zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 zł;
1.3. zdolności technicznej lub zawodowej – w tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
1.3.1. wykazał wykonanie/wykonywanie co najmniej jednego zamówienia, którego przedmiotem było świadczenie dla zakładu opieki zdrowotnej kompleksowych usług pralniczych o wartości nie mniejszej niż 1 400 000,00 zł brutto.
Przez kompleksowe usługi pralnicze należy rozumieć usługi obejmujące co najmniej dezynfekcję w komorach dezynfekcyjnych, pranie wodne i chemiczne, prasowanie i maglowanie bielizny noworodków i dzieci mniejszych oraz odzieży ochronnej, maglowanie bielizny szpitalnej, drobne usługi krawieckie, sortowanie bielizny szpitalnej i odzieży ochronnej.
UWAGA: W przypadku zamówień będących w trakcie realizacji wartość zamówienia winna być osiągnięta nie później niż w dniu złożenia oferty.
1.3.2. wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia co najmniej:
a) kompleksowo wyposażonym zakładem pralniczym spełniającym wymogi sanitarno-epidemiologiczne pralni bielizny szpitalnej wyposażonym w następujące urządzenia:

- komorą dezynfekcyjna z kontrolowanym procesem dezynfekcji spełniająca wymogi sanitarno-epidemiologiczne, 
-  stanowiskiem do  naprawy bielizny wyposażonym w maszynę do szycia
- automatyczną, parowa, komorowa myjnia do dezynfekcji pojemników i wózków do transportu bielizny 
b) środkami transportu spełniającymi wymogi sanitarno-epidemiologiczne tj. samochodu krytego do przewozu bielizny z wydzielonymi komorami, jedna do przewozu brudnej bielizny, a druga do przewozu bielizny czystej lub osobnymi środkami transportu do przewozu brudnej i czystej bielizny
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz odniesieniu do całego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zamawiający żąda w szczególności pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia .Dokument z którego będzie wynikało zobowiązanie podmiotu trzeciego winien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu oraz wskazywać: 
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
e) czy inne podmioty, na których zdolności Wykonawca się powołuje w odniesieniu do warunków udziału dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą 
4. Zobowiązanie powinno być podpisane przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu składającego zobowiązanie i złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawionego przez osobę do tego upoważnione. W przypadku, gdy zobowiązanie podpisał pełnomocnik, do zobowiązania powinien być dołączony dokument pełnomocnictwa.
5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 ,2,4 i 8 PZP.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ppkt 2, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
1)zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1.
UWAGA:
9. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
VIII. Oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności z art. 25 ust 1 PZP 
Zamawiający dokona badania i oceny ofert z zastosowaniem procedury z art. 24 aa).
1.1.Zamawiający może odstąpić od stosowania procedury z art. 24 aa) PZP gdy oceniając stan faktyczny sprawy uzna stosowanie tej procedury za niecelowe.

2. Wykonawca zobowiązany jest Złożyć Zamawiającemu:
2.1. Aktualne na dzień składania ofert wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu złożone w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia wg Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.01.2016 r ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. UE L 3/16), zwane dalej w skrócie JEDZ. 
Zamawiający informuje, że Instrukcja sporządzenia JEDZ zawarta jest w rozdziale XIII SIWZ. 
W przypadku powoływania się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby Wykonawca składa także:
	JEDZ dotyczący tych podmiotów

zobowiązanie podmiotu trzeciego udostępniającego swoje zasoby
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Wykonawcy w terminie 3-ch dni od dnia zamieszczenia za pośrednictwem platformy platformazakupowa.pl poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust 5 PZP, przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (z innymi Wykonawcami, którzy złożyli ofertę w danym postępowaniu), o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 PZP. Oświadczenie musi zawierać numer postępowania. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń i dokumentów:

A. Dokumenty i oświadczenia wymagane w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:
1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie pkt VI ppkt. 2 lit. a) SIWZ.
5. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
6. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
7. oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);
8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
1) w pkt 1. – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP
2) w pkt 2– 4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
9. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
10. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Pkt 3 stosuje się odpowiednio.
11. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
12. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ppkt. 1.1, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP.
13. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
14. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
15. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. VIII lit. A. ppkt. 1-5 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
16. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ppkt. 1-5 które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 PZP, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
B. Dokumenty i oświadczenia wymagane w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu:
1. W celu potwierdzenia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda złożenia Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentu, o którym mowa w pkt .1 Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów potwierdzających w wystarczający sposób spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
3. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę posiadania zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda złożenia:
3.1. Wykazu usług wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do formularza oferty oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
UWAGA: W przypadku zamówień będących w trakcie realizacji wartość zamówienia winna być osiągnięta nie później niż w dniu złożenia oferty.
Dowodami, o którym mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy: w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
3.2.Oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi środkami transportowymi oraz urządzeniami:
3.2.1. środki transportu przystosowane do przewozu bielizny wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi środkami transportowymi,
3.2.2. zakład pralniczego wraz z informacją o podstawie dysponowania 
3.2.3. komora dezynfekcyjna z kontrolowanym przebiegiem dezynfekcji wraz z informacją o podstawie dysponowania,
3.2.4. stanowisko do  naprawy bielizny wyposażonym w maszynę do szycia wraz z informacją o podstawie dysponowania,
3.2.5. automatyczna, parowa, komorowa myjnia do dezynfekcji pojemników i wózków do transportu bielizny wraz z informacją o podstawie dysponowania,
4. Zaświadczenia  wystawionego przez Państwowa Inspekcję Sanitarną potwierdzającą, że środki transportowe oraz urządzenia i zakład pralniczy o których mowa w pkt 3.1. spełniają wymagania sanitarno-epidemiologiczne.
5. W przypadku, gdy Wykonawca wykaże spełnianie warunku posiadania sytuacji finansowej oraz zdolności technicznej w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty po średnim kursie w stosunku do PLN opublikowanym przez NBP w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
Jeżeli w dniu ogłoszenia postępowania NBP nie opublikuje kursu walut, Zamawiający przyjmie kurs opublikowany w pierwszym dniu roboczym po tej dacie.
6. Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
7. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25 a) ust 1 PZP, oświadczeń lub dokumentów o których mowa w art. 25 ust 1 PZP lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
8. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
9. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 PZP, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
10. Zamawiający korzysta z internetowego repozytorium zaświadczeń e-Certis oraz wymaga przede wszystkim takich rodzajów zaświadczeń lub dowodów w formie dokumentów, które są objęte tym repozytorium.
IX. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy platformazakupowa.pl. Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin 
2. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej na https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 
3. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
4. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują, powołując się na numer postępowania, za pośrednictwem platformy platformazakupowa.pl. Zamawiający zaleca poinformowanie o przesłanej korespondencji za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: p.fraczek@spsk2-szczecin.pl" p.fraczek@spsk2-szczecin.pl
5. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do zadawania pytań przy użyciu platformy platformazakupowa.pl. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej na wskazany w ppkt 2 SIWZ adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniach:
a) Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2018 r., poz. 1993),
b) Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostepnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych; 
6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu, opisane zostały w Instrukcji korzystania dla Wykonawców. Instrukcja jest udostępniona na platformie platformazakupowa.pl.
7. Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do 1 GB przy maksymalnej ilości 20 plików lub spakowanych folderów
8. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
9. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:
a) w sprawach merytorycznych: Monika Hałaburda: Dział Administracyjno-Gospodarczy, tel. 91 466-10-54,      e-mail m.halaburda@spsk2-szczecin.pl" m.halaburda@spsk2-szczecin.pl  
b) w sprawach formalnych Przemysław Frączek: Dział Zamówień Publicznych, tel. 91 466-10-87, e-mail: p.fraczek@spsk2-szczecin.pl" p.fraczek@spsk2-szczecin.pl   

X. Wyjaśnianie treści SIWZ oraz zmiana treści SIWZ 
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
2. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert tj. do końca dnia 03.04.2020r. (termin składania ofert wynosi 35 dni i liczony jest od dnia przekazania w dniu 16.03.2020r. ogłoszenia UOPWE).
3. Jeżeli wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu określonego ppkt 2 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.
5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na platformie https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin, na której zamieścił SIWZ, nr referencyjny postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ zamawiający udostępni na platformie https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin na której zamieścił SIWZ, nr referencyjny postępowania.
XI. Wymagania dotyczące wadium 
	Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
	Wykonawcy powinni wnieść wadium w kwocie: 44 000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści cztery tysiące 00/100).
	Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b) ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2016.359 t. j. z dnia 2016.03.17).
5. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzach kwota określona w pkt 1 powinna zostać wpłacona przelewem na konto Zamawiającego:
Nr konta: 51 1130 1176 0022 2136 0820 0010 Bank BGK 
a wykonawca dołączy do oferty kserokopię polecenia przelewu. 
UWAGA
Wpłatę uważa się za dokonaną w dniu i godzinie wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Zamawiającego tj. ich zaksięgowania przez bank Zamawiającego na rachunku bankowym Zamawiającego. Zaksięgowanie wadium na rachunku bankowym Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert oznacza, że wadium nie zostało wniesione i oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
5.1. Zamawiający zaleca podanie w tytule przelewu nr ZP/220/09/20.
6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Wadium w formie niepieniężnej powinno być wniesione w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym. Wniesienie dokumentu wadium w postaci elektronicznej powinno obejmować przekazanie tego dokumentu w takiej formie w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, tj. oryginału dokumentu. 
8. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
a) zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium niezwłocznie i bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego (beneficjenta) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności określone w art. 46 ust. 4a) i ust 5 PZP, bez obowiązku potwierdzenia tych okoliczności,
b) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 
9. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a) PZP.
10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
12. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócił wadium na podstawie art. 46 ust 1 PZP, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
13. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ) PZP z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, PZP oświadczenia, o którym mowa w art. 25a )ust. 1,PZP pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, PZP co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
b)Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
c) Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia, jeżeli jego wniesienie było wymagane.
d) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
XII. Termin związania ofertą
1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu otwarcia ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.

XIII. Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl. Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin 
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Zaleca się, by wzory dokumentów dołączonych do SIWZ były wypełnione przez Wykonawcę                                i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę, w zgodnej z SIWZ formie.
4. Oferta powinna być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji działalności gospodarczej z zastrzeżeniem ppkt 5A.
5. Do Formularza oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia z zastrzeżeniem ppkt 5A:
a) pełnomocnictwo - w przypadku jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo załączone do oferty winno być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawionego przez osobę do tego upoważnione a z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać uprawnienie do podpisania oferty;
b) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym obejmujący oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia o którym mowa w art. 25a ust 1 ustawy w formie JEDZ, zgodnie z ppkt. 5A;
c) oświadczenia i dokumenty o których mowa w pkt VIII SIWZ;
d) dowód wpłacenia/wniesienia wadium. W przypadku wnoszenia wadium w formie: 
- pieniędzy – potwierdzenie przelewu 
- gwarancji lub poręczeń – oryginał dokumentu wystawiony i podpisany zgodnie z pkt XI SIWZ;
e) Wykonawca, który zastrzega w odniesieniu do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, że nie mogą być one udostępnione powinien złożyć te informacje osobno. Tajemnicą przedsiębiorstwa, zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.) są: nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca nie może zastrzec jako stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa z informacji, o których mowa w art. 86 ust 4 PZP. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa;
SPOSÓB SKŁADANIA JEDZ: 
5A. Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) winno:
a) zostać wypełnione przez Wykonawcę stosując postanowienia instrukcji Urzędu Zamówień Publicznych, która zamieszczona jest pod niżej wskazanym adresem internetowym:
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia" https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
b) zostać wypełnione przy wykorzystaniu systemu dostępnego poprzez stronę internetową: https://ec.europa.eu/tools/espd/ lub za pośrednictwem platformy platformazakupowa.pl poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin lub poprzez inne dostępne narzędzia lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego.
UWAGA: Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
c) zawierać informacje konieczne do wykazania braku podstaw do wykluczenia 
d) zawierać informacje konieczne do wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu 
e) po stworzeniu lub wygenerowaniu go przez Wykonawcę zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w Ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) 
f) zostać złożone w szczególności w jednym z następujących formatów przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt. (dopuszczalne formaty danych, w jakich może zostać przedłożony dokument JEDZ – patrz: katalog formatów wskazanych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych; Dz.U.2017.2247 t.j. z dn. 2017.11.09)
6. Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; 
7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także:
a) JEDZ podmiotów na których zasoby się powołuje
b) zobowiązanie podmiotu trzeciego udostępniającego swoje zasoby. Zobowiązanie podmiotu trzeciego winno spełniać warunki określone w SIWZ.
8. Wykonawca może wykorzystać w JEDZ nadal aktualne informacje zawarte w innym JEDZ złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
9. Oferta oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia powinny być sporządzone w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt, (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych - Dz. U. z 2012 r., poz. 526 z późn. zm.) i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji korzystania dla Wykonawców z platformy platformazakupowa.pl.
10. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum) oferta winna spełniać następujące wymagania:
a) do oferty powinno być załączone pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu (pełnomocnictwo może także obejmować uprawnienie do zawarcia umowy w postępowaniu). Pełnomocnictwo winno zawierać wyszczególnienie wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, szczegółowo określać zamówienie do którego się odnosi, wskazywać pełnomocnika oraz precyzować zakres jego umocowania. Forma złożenia pełnomocnictwa została określona w ppkt. 5 lit. a),
b) oferta wspólna winna być sporządzona zgodnie z SIWZ,
c) JEDZ składa każdy w Wykonawców ubiegających się o zamówienie; Dokumenty te muszą potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ-a składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,
d) wspólnicy spółki cywilnej traktowani będą tak jak wykonawcy składający ofertę wspólną.
11. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście tłumaczonym.
12. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym zaszyfrowanym pliku (obszar → dodawanie dokumentu → tajemnica przedsiębiorstwa), a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
13. Wykonawca, który zastrzega w odniesieniu do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, że nie mogą być one udostępnione powinien złożyć te informacje osobno. Tajemnicą przedsiębiorstwa, zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.) są: nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca nie może zastrzec jako stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa z informacji, o których mowa w art. 86 ust 4 PZP. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
14. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca.
15. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
16. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
17. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu do składania ofert. 
XIV. Opis sposobu obliczenia ceny 

	Wykonawca określi w Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ cenę jednostkową netto, stawkę podatku VAT (w %) oraz cenę jednostkową brutto za pranie 1 kg bielizny oraz wartość netto, podatek VAT i wartość brutto.

Uwaga: Zamawiający zaleca  dokonanie przez Wykonawców wizji lokalnej terenu szpitala oraz pomieszczeń użytkowanych przy świadczeniu usługi.
Wizji lokalnej można dokonywać wyłącznie w obecności pracownika Działu Administracyjno-Gospodarczego Zamawiającego, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu (nr tel. 91/466-10-54). Z uwagi na użytkowanie pomieszczeń,  w których również będzie przeprowadzana wizja lokalna Zamawiający informuje, że wizja będzie mogła być przeprowadzona tylko w godzinach ustalonych z Zamawiającym w dniach roboczych od wtorku do czwartku.
2.Zamawiający wymaga aby w cena za świadczenie usługi  była wyliczona w taki sposób aby obejmowały pełne koszty świadczenia usługi zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ. 
3.Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie stawkę podatku VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami w tym zakresie tj. 23%. 
4. Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej SIWZ. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny.
5. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
6. UWAGA: Wykonawca, składając ofertę zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
7. Wykonawca określi tylko jedną stawkę ceny bez podawania cen w sposób wariantowy.
8. Zamawiający wymaga aby wartości brutto zgodnie z obowiązującym w Polsce systemem monetarnym podane zostały z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca dokonuje zaokrąglenia wartości brutto i netto do 2 miejsc po przecinku w następujący sposób:
w górę, gdy ≥ 0,5 do 1 grosza;
	w dół, gdy < 0,5 do 0 grosza;
9. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będzie w walucie polskiej.

XV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert (art. 36 ust 1pkt 13 PZP)

Kryteria oceny ofert.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami oraz w następujący sposób będzie oceniać spełnianie kryteriów:
Cena brutto - 50%
Termin płatności – 30%
Termin realizacji reklamacji – 20%
Kryterium 1 (cena) będzie obliczone za pomocą następującego wzoru:
Wartość = [(Cn : Cb) x 50 % x 100] 
Gdzie:
Cn – cena najniższa (brutto)
Cb - cena badana (brutto)

Kryterium 2 (termin płatności) będzie obliczony za pomocą następującego wzoru:

Ilość punktów                          	                         Oferta badana	
uzyskanych przez               =        ---------------------------------------------------- x 30% x 100
badaną ofertę			   Oferta z najdłuższym terminem płatności

Uwaga: Oferty, w których termin płatności będzie krótszy niż 30 dni oraz dłuższy niż 60 dni będą podlegały odrzuceniu na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 SIWZ. Ocenie i badaniu będą podlegały wyłącznie oferty zawierające termin płatności od 30 dni do 60 dni. 
W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie terminu płatności Zamawiający przyjmie, że Wykonawca złożył ofertę z 30-dniowym terminem płatności.
 Kryterium 3 (termin realizacji reklamacji) będzie obliczony za pomocą następującego wzoru
Wartość = [(Tn : Tb) x 20 % x 100]
Gdzie:
Tn – Termin realizacji reklamacji najkrótszy wśród oferowanych
Tb – Termin realizacji reklamacji w ofercie badanej
UWAGA: Termin realizacji reklamacji wynosi maksymalnie 3 dni robocze. Oferty, w których termin realizacji reklamacji wynosić będzie więcej niż 3 dni robocze będą podlegały odrzuceniu na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 SIWZ.
W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie terminu realizacji reklamacji Zamawiający przyjmie, że Wykonawca złożył ofertę z maksymalnym terminem realizacji reklamacji
Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która uzyska najkorzystniejszy bilans przyjętych kryteriów obliczony wg zasad jednakowych dla wszystkich złożonych ofert.

XVI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

	Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej za pośrednictwem formularza oferty, uzupełnienia, wycofania oferty dostępnego na platformie platformazakupowa.pl poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.04.2020r. do godziny 09:30
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – budynek M pok. 13, w dniu 21.04.2020r. o godzinie: 09:35 za pośrednictwem platformazakupowa.pl.

Informację z otwarcia ofert zamawiający udostępni na platformazakupowa.pl w sekcji „Komunikaty” na stronie danego postępowania. 
Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
W trakcie otwarcia ofert Zamawiający poda informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3-4 ustawy Pzp.
Wykonawcy w terminie 3-ch dni od dnia zamieszczenia za pośrednictwem platformy platformazakupowa.pl poprzez link https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin informacji, o której mowa w ppkt. 5 przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (z innymi Wykonawcami, którzy złożyli ofertę w niniejszym postępowaniu), o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

XVII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 
1. Zamawiający zawrze umowę, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa w ust 1 jeżeli w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta.
3. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych formalności, które powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem ust 4.
4. W przypadku wyboru oferty wykonawców, o których mowa w art. 23 ust 1 PZP przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawcy powinni przedłożyć umowę regulującą zasady ich współpracy, zawierającą co najmniej:
a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia obejmującego realizację przedmiotu zamówienia
b) wskazanie zakresu działania poszczególnych wykonawców w ramach umowy o współpracy
c) czas obowiązywania umowy o współpracy nie może być krótszy niż okres realizacji zamówienia oraz czas trwania rękojmi.

XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
Zamawiający nie żąda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIX. Wzór umowy 
Umowa zostanie zawarta zgodnie z wzorem zawartym w Rozdziale III SIWZ.

XX. Informacja na temat wskazania przez wykonawcę części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom 
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom.
Zamawiający nie dopuszcza powierzenia żadnej części zamówienia podwykonawcom ze względu na specyficzny charakter usługi świadczonej w Szpitalu, bezpieczeństwo pacjenta a także z uwagi na możliwość zagrożeń epidemiologicznych, z wyłączeniem usługi zintegrowania swojego systemu informatycznego z systemem informatycznym Zamawiającego w zakresie zamawiania posiłków.

XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku postępowania o zamówienie publiczne 
1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI PZP przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
2. Odwołanie wnosi się w terminie określonym w art. 182 PZP.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu na wniesienie odwołania, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

XXII. Klauzula informacyjna dotycząca art. 13 rozporządzenia RODO
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”, informuję, że: 
	administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie;
inspektorem ochrony danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie jest Inspektor Ochrony Danych, iod@spsk2-szczecin.pl, tel. 91 466 14 77;

	Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z w/w postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
	odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;  
	Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 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;
	obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
	na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
	na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

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 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
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 Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

* Wyjaśnienie: 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.
** Wyjaśnienie: 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.
ROZDZIAŁ II
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie kompleksowych usług pralniczych wraz z transportem dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie


Przedmiot zamówienia
Kompleksowa usługa pralnicza obejmuje:
	pranie wodne z dezynfekcją bielizny płaskiej szpitalnej białej i kolorowej / poszwy, poszewki, powłoczki, podkłady /, bielizny operacyjnej, fartuchów operacyjnych barierowych , pokrowce na materac, parawany, podkłady rehabilitacyjne,

pranie i dezynfekcja bielizny i odzieży zakaźnej,
pranie wodne z dezynfekcją odzieży fasonowej, koszul nocnych, piżam, szlafroków, podkoszulek bawełnianych, ubrań roboczych, pończoch p/żylakowych, pasów rehabilitacyjnych,
pranie wodne z dezynfekcją bielizny noworodkowej i niemowlęcej wraz z pieluchami,
czyszczenie chemiczne odzieży, która ze względu na skład surowcowy nie może być poddana praniu wodnemu,
pranie kocy, kołder, poduszek z pierza, anilany oraz materacy, mopów, ścierek, ręczników frotte, serwetek kolorowych, obrusów, firan, zasłon, worków na bieliznę,
dezynfekcja komorowa materacy, poduszek, kocy i kołder,
ubrania pacjentów przyjętych na oddziały szpitalne podlegające dezynfekcji,
maglowanie,
prasowanie,
sortowanie, segregacja i pakowanie asortymentu,
transport wraz z transportem do jednostek Zamawiającego,
bieżącą naprawę, która obejmuje między innymi wszywanie zamków, guzików wymiana nap, gumek oraz innych drobnych usług krawieckich,
załadunek i rozładunek asortymentu,
Asortyment
Zamawiający będzie przekazywał do prania następujący asortyment:
	bielizna płaska / poszwy, prześcieradła, poszewki, podkłady, powłoki dziecięce,

bielizna operacyjna /bluzy, spodnie spódnice, sukienki,
odzież fasonowa / bluzy, spodnie, fartuchy, spódnice, sukienki ,
barierowe fartuchy operacyjne wielokrotnego użytku, fartuchy standardowego ryzyka, fartuchy wysokiego ryzyka,
chirurgiczne serwety oraz osłony wielokrotnego użytku,
piżamy dla dorosłych i dzieci, szlafroki dla dorosłych i dzieci, koszule nocne,
podkoszulki bawełniane,
ubrania ochronne /kurtki, kamizelki, bluzy dresowe /,
pończochy p/żylakowe, pasy rehabilitacyjne,
kaftaniki, śpiochy,
pieluchy, rożki,
koce i kołdry dla dorosłych i dzieci,
poduszki z pierza, anilany, jaśki i materace,
podkłady i udogodnienia rehabilitacyjne
mopy,
ręczniki frotte, ręczniki zwykłe, ścierki,
serwetki kolorowe, obrusy,
zasłony, firany, kotary,
inne drobne,
	Średnia ilość pranej asortymentu wyniesie około 400 000 kg (miesięcznie około 20 000 kg).


Dostawa 
Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenia magazynowe na czystą i brudną bieliznę oraz jeden numer  telefonu do kontaktów wewnętrznych, na warunkach określonych w odrębnej umowie. 
	Z tytułu zawarcia umowy  najmu Wykonawca ponosił będzie koszty wykazane w załączniku nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia.
	Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt przystosuje wynajmowane pomieszczenia – do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującym prawem i zaleceniami sanitarno - epidemiologicznymi. 
	Na Wykonawcy spoczywa obowiązek utrzymania pomieszczenia w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym przez cały okres trwania umowy.
	Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania należytego porządku oraz poszanowania mienia znajdującego się w pomieszczeniach wynajmowanych.
	Wykonawca zobowiązany jest dostarczać bieliznę noworodkową, odzież operacyjną, oraz asortyment podlegający dezynfekcji zapakowaną szczelnie i zabezpieczoną przed wtórnym zabrudzeniem i kontaminacją. Zamawiający wymaga aby pozostały asortyment był również skutecznie zabezpieczony przed zabrudzeniem i kontaminacją.
Dostawa i odbiór asortymentu odbywać się będzie środkiem (środkami) transportu Wykonawcy, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7: 00 do 14:00,
wg harmonogramu stanowiącego załącznik nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia.
	Strony mogą uzgodnić w trakcie realizacji umowy inne godziny dostarczania i odbioru asortymentu niż załączone w załączniki nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia (harmonogram transportu bielizny). 

Zmiana godzin dostarczania i odbioru bielizny dokonana z zachowaniem formy pisemnej przez upoważnionych przedstawicieli nie będzie wymagała sporządzania aneksu do umowy.
	Zamawiający będzie przekazywał do prania bieliznę zakaźną bez wstępnej dezynfekcji,  zapakowaną:

a) worki koloru czerwonego, podwójne: bielizna zakaźna,
b) worki koloru żółtego, podwójne: bielizna od pacjentów leczonych cytostatykami,
c) worki w innym kolorze niż czerwone i żółte: bielizna przeznaczona do prania wodnego nie wymagająca dezynfekcji.
	Asortyment dostarczany Zamawiającemu musi być czysty, wysuszony i  nie może posiadać plam i odbarwień oraz uszkodzeń mechanicznych.

Ważenie wypranego asortymentu odbywać się będzie każdorazowo, w obecności wyznaczonego pracownika Zamawiającego oraz pracownika Wykonawcy 
w magazynie czystej bielizny udostępnionym Wykonawcy.
Protokół z ważenia asortymentu stanowi podstawę do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy stanowiącego iloczyn kg asortymentu czystego  i ceny za wypranie  jednego kilograma zadeklarowanej w ofercie przez Wykonawcę.
	Zamawiający udostępni wagę do ważenia czystej bielizny. 
	Odbiór brudnej bielizny i dostawa czystej z i do  Jednostek / Oddziałów  Zamawiającego odbywać się będzie na podstawie protokołu przekazania bielizny, potwierdzonego przez pracownika Wykonawcy i  wskazanych  pracowników danej jednostki organizacyjnej  Zamawiającego tj. Salowa / Gospodarcza lub osoba ją zastępująca.
	Sortowanie, segregacja oraz pakowanie czystej bielizny w sposób uniemożliwiający zabrudzenie  musi odbywać się według podziału na  poszczególne jednostki szpitalne. 
	Wykonawca ma obowiązek dostarczać do Zamawiającego bieliznę fasonową / bluzy, spodnie, spódnice, sukienki / w wózku transportowym na wieszakach w pozycji wiszącej.
	Przekazywany Zamawiającemu czysty asortyment nie może posiadać zagnieceń.

Transport
Transport asortymentu  obejmuje przywiezienie asortymentu z pralni Wykonawcy do magazynu przejściowego udostępnionego  przez Zamawiającego.
Transport wewnętrzny z magazynu przejściowego do poszczególnych jednostek szpitala.
Transport asortymentu z jednostek szpitala do magazynu brudnej bielizny  udostępnionego przez Zamawiającego.
Transport z magazynu brudnej bielizny udostępnionego przez Zamawiającego do zakładu pralni .
Transport bielizny musi odbywać tak aby bielizna czysta nie miała możliwości jakiegokolwiek kontaktu z bielizną brudną.
Części ładowne środków transportu przeznaczonych do przewozu muszą posiadać powierzchnie umożliwiające proste i szybkie mycie oraz dezynfekcję.
	Bielizna transportowana na jednostki / oddziały będzie odbywała się  środkami transportu 
o wymiarach i parametrach dostosowanych do struktury Zamawiającego (szerokość i wysokość przejść i przejazdów w jednostkach organizacyjnych). 
	Transport bielizny musi odbywać się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
	Przestrzeń ładunkowa środków transportu wewnętrznego (wózki, pojemniki, itp.) muszą być  przestrzenią zamkniętą wykonaną z materiałów umożliwiających ich mycie i dezynfekcję. 
	Koszty transportu „ z” i „do” jednostek  Zamawiającego, transport bielizny do i z zakładu pralniczego  winny być wliczone w cenę usługi.
	Wózki transportowe muszą posiadać: kółka  obrotowe, zwrotne z mechanizmem hamowania, cztery ściany, jedna ściana - klapa otwierana dwuczęściowo w celu uzupełnienia lub wypakowania wózka. Transportery do przewozu odzieży fasonowej powinny być przystosowane do jej transportu w pozycji wiszącej. Wózki winny być transporterami koszykowymi pokrytymi pokrowcami lub wózkami o pełnych ścianach, zabezpieczone pokrowcami lub w inny równoważny sposób, przed czynnikami zewnętrznymi.
Dodatkowe wymagania 
Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących u Zamawiającego zasad i procedur związanych z zapobieganiem zakażeniom szpitalnym w zakresie realizacji usługi, m.in. Instrukcji postępowania z bielizną szpitalną, która zostanie udostępniona Wykonawcy po podpisaniu umowy. 

	Wszystkie czynności powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadą staranności w tym zakresie, zgodnie z ustawą z dnia 05 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi(Dz. U. 2008.234.1570).
	Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w mieniu Zamawiającego, wynikające 
z niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę jakichkolwiek obowiązków objętych przedmiotową umową.

Wykonawca zostanie obciążony kosztami mandatów wynikających z niewłaściwego wykonania przedmiotu zamówienia nakładanych na Zamawiającego przez instytucje upoważnione do kontroli, w tym Inspekcję Sanitarną.
Wykonawca ma obowiązek stosować odpowiednią technologię, przystosowana do prania bielizny szpitalnej:
a)	bariera higieniczna:
- fizyczny i funkcjonalny podział na część brudną i czystą,
- całkowite wyeliminowanie kontaktu bielizny czystej z brudną,
- odrębne cykle technologiczne prania bielizny szpitalnej, odzieży ochronnej, bielizny operacyjnej, skażonej, mopów, ścierek,
- wydzielony personel części brudnej i czystej,
- całkowite wyeliminowanie kontaktu pracowników obsługujących poszczególne strefy,
	pranie w zakresie temp. 40ﾰC40°C - 95ﾰC95°C,

automatyczne dozowanie środków  piorąco – dezynfekcyjnych, w zależności od rodzaju asortymentu – programu (operacyjna, skażona),
kontrola PH ostatniego płukania,
kontrola procesów prania,
	Zamawiający wymaga by wykonawca świadczył usługę prania bielizny zgodnie z zaleceniami producenta tj.

	odzież operacyjna wielokrotnego użytku Meditex zgodnie z załącznikiem 
nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia ,
	barierowe fartuchy operacyjne wielokrotnego użytku, fartuchy standardowego ryzyka, fartuchy wysokiego ryzyka Meditex zgodnie z załącznikiem nr 4 do opisu przedmiotu zamówienia,
	odzież ochronna dla personelu zgodnie z załącznikiem nr 5 do opisu przedmiotu zamówienia ,
	chirurgiczne serwety oraz osłony wielokrotnego użytku Bariertex zgodnie z załącznikiem nr 6 do opisu przedmiotu zamówienia ,
	bielizna pościelowa, piżamy dla chorych, koce akrylowe, poduszki i kołdry zgodnie z załącznikiem nr 7 do opisu przedmiotu zamówienia ,

asortymentu nie wykazanego w pkt a) do e) zgodnie z zaleceniami producenta,
	W przypadku gdy Zamawiający dokona zmiany  asortymentu, Zamawiający przed pierwszą usługą prania dołączy instrukcję prania do której Wykonawca bezwzględnie musi się stosować.

Zamawiający wymaga świadczenia usług na poziomie technologicznym – zgodnym z przyjętymi zaleceniami Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, dotyczy to stosowania odpowiednich środków piorących, wyboru odpowiedniego procesu technologicznego oraz odpowiedniego rodzaju transportu.
Wykonawca ma obowiązek wykonywania na własny koszt okresowych badań mikrobiologicznych i dostarczania Zamawiającemu wyników badań raz na kwartał. 
Świadczenie oferowanych usług winno odbywać się w warunkach gwarantujących spełnienie wszelkich wymagań prawnych, w tym sanitarnych, warunkujących pełną skuteczność świadczonej usługi.
Po podpisaniu umowy Wykonawca powinien przedstawić procedurę postępowania z bielizną skażoną i stosować odpowiednią izolację tej bielizny.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przypadkową utratę lub uszkodzenie bielizny od momentu odbioru bielizny z jednostek  Zamawiającego do momentu jej zwrotu za pokwitowaniem.
Czas/okres wykonania usługi:
Wykonawca zobowiązany jest wykonać usługę prania bielizny w ciągu 24 godzin licząc od następnej godziny po godzinie odbioru brudnej bielizny wskazanej w protokole odbioru do godziny poprzedzającej godzinę zwrotu czystej bielizny podaną w protokole.
Okres  realizacji zamówienia w przypadku:
	konieczności dezynfekcji materacy, koców, poduszek w komorze dezynfekcyjnej wynosi - 4 dni robocze,

w przypadku konieczności reperacji bielizny, odzieży -3 dni robocze,
	Bieliznę odebraną do prania w piątek Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w poniedziałek, a bieliznę odebraną do prania w dniu poprzedzającym dzień ustawowo wolny od pracy przypadający w dniach od poniedziałku do piątku Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w najbliższym dniu roboczym.

W przypadku wystąpienia kolejnych 3 dni (bądź więcej niż 3 dni) ustawowo wolnych od pracy albo dwóch kolejnych dni ustawowo wolnych od pracy następujących bezpośrednio przed sobotą bądź po sobocie Wykonawca zobowiązany jest w trzecim dniu wolnym od pracy dostarczyć Zamawiającemu czystą bieliznę oraz dokonać odbioru brudnej bielizny, chyba, że Zamawiający uzgodni inaczej. 
W razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, stanów nadzwyczajnych, zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, zagrożenia epidemiologicznego, stanu klęski żywiołowej, wypadku o charakterze masowym itp.  Wykonawca na wezwanie Zamawiającego aż do odwołania zobowiązany jest świadczyć usługi we wszystkie dni i dostarczać Zamawiającemu czystą bieliznę w ciągu 24 godzin licząc od następnej godziny po godzinie odbioru brudnej bielizny, bez prawa do odrębnego wynagrodzenia.
Dodatkowe zobowiązania Wykonawcy :
	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć taką samą ilość sztuk tego samego asortymentu czystej bielizny dla poszczególnych jednostek (Klinik, Oddziałów) jaka została przekazana Wykonawcy do prania z tych jednostek za wyjątkiem bielizny przeznaczonej do reperacji i komorowej dezynfekcji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie bielizny w czasie prania, maglowania, prasowania jak i transportu i zobowiązany jest naprawić szkodę poniesioną przez Zamawiającego.
W przypadku braków i uszkodzeń powierzonej przez Zamawiającego bielizny, za które uważa się rozdarcie, brak lub deformację guzików, suwaków, brak troczków, gumek, uszkodzonych nap itp. Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia powstałych w trakcie realizacji usługi braków i naprawy szwalniczej na własny koszt w tym uzupełnienia brakujących  lub uszkodzonych suwaków, zdeformowanych lub brakujących guzików, troczków, nap,  gumek itp.
Zamawiający nie dopuszcza zróżnicowania pod względem koloru, kształtu i wielkości ww. uzupełnień.
W przypadku stwierdzenia wad wykonanej usługi, Zamawiający będzie zgłaszać wszelkie reklamacje Wykonawcy w formie pisemnej protokół potwierdzony przez obie strony.
Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość składania i rozpatrywania reklamacji w formie elektronicznej (poprzez pocztę e-mail l), przez wyznaczone osoby reprezentujące obydwie strony umowy
Wykonawca zobowiązany jest w terminie maksymalnie 3 dni roboczych (od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty zgłoszenia reklamacji do jej rozpatrzenia i udzielenia Zamawiającemu pisemnej odpowiedzi wraz z uzasadnieniem. Termin reklamacji stanowi jedno z kryterium oceny ofert.
	Ze względu na specyfikę przedmiotowej usługi, brak reakcji ze strony Wykonawcy na zgłoszoną przez Zamawiającego reklamację w terminie 3 dni roboczych, uznaje się za „milczącą zgodę”, a reklamacja zostaje rozstrzygnięta na korzyść Zamawiającego. 
W przypadku uznania reklamacji Zamawiającego lub tzw. milczącej zgody  za zasadną Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia niezwłocznych działań i czynności zapewniających  usunięcie nieprawidłowości z zastrzeżeniem pkt.10.
	W sytuacji uszkodzenia lub zagubienia bielizny w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do naprawy lub uzupełnienia braków w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia  reklamacji.
	Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dodatkowych bezpłatnych procedur prania w przypadku:
	stwierdzenia przez osoby kontrolujące nienależytego wykonania usługi potwierdzonego protokołem zgłoszenia usługi wykonanej niezgodnie z umową, podpisanego przez obie strony umowy

uzyskania dodatnich posiewów środowiskowych – na podstawie wyników badań mikrobiologicznych;  
nakazu wydanego przez Inspekcję Sanitarną.
W przypadku przekroczenia dopuszczanych norm skażeń mikrobiologicznych Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu kosztów badań mikrobiologicznych.
	Zamawiający zastrzega sobie prawo powołania komisji sprawdzającej jakość wykonywanej usługi prania, w skład której wejdą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy.
	Zamawiający zastrzega sobie prawo osobistej kontroli miejsca wykonywania usług pralniczych, wskazanego przez Wykonawcę w ofercie. Nadzór ze strony Zamawiającego będą pełnić osoby upoważnione przez Zamawiającego. W sytuacjach awaryjnych ewentualna zmiana miejsca realizacji usług pralniczych, które wskazał Wykonawca w ofercie, musi być pisemnie zaakceptowana przez Zamawiającego i zagwarantować świadczenie usług pralniczych zgodnie z opisem zamówienia zarówno pod względem jakościowym jak i technologicznym.

Na wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo udostępnić książkę  dezynfekcji pojazdów oraz wózków transportowych, którymi przewożony jest asortyment.
Wykonawca gwarantuje nie mieszanie bielizny szpitalnej SPSK-2 z bielizną z innych placówek.
	W przypadku braku możliwości wykonania usługi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania usługi przez podmiot zastępczy na koszt Wykonawcy umownego.
Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego udokumentować potwierdzoną jakość prania i transportu, przedstawić między innymi wymazy czystościowe bielizny do kontroli przez Zamawiającego.
	Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania okresowo badań mikrobiologicznych potwierdzających skuteczność procesu prania i dezynfekcji bielizny,  środków do transportu i podczas magazynowania oraz dostarczać je Zamawiającemu bez odrębnego wezwania jeden raz na kwartał w terminie do 30 dnia każdego ostatniego miesiąca kwartału oraz w sytuacjach wyjątkowych na zlecenie Zamawiającego.
	Wykonawca prowadzi dokumentację z wykonywanych badań oraz innych czynności z zakresu wykonywanych usług.
Wykonawca dostarcza Zamawiającemu bez odrębnego wezwania Protokół Dezynfekcji Komorowej przekazanego materiału jeden raz w miesiącu. 
	W przypadku braków i uszkodzeń powierzonego przez Zamawiającego do wykonania usługi asortymentu, za które uważa się: rozdarcia linijne na szwach, brak lub deformacja guzików, zamków brak troczków, uszkodzenie nap, plamy, Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia powstałych w trakcie usługi braków i naprawy szwalniczej na własny koszt, przy konieczności wymiany lub uzupełnienia brakujących zamków, troczków, nap, guzików Zamawiający nie dopuszcza zróżnicowania pod względem koloru, kształtu i wielkości.
W przypadku trwałego uszkodzenia mechanicznego za które uważa się rozdarcie poza szwem, przedziurawienie, przetarcie z winy Wykonawcy zobowiązany jest  do wykonania naprawy szwalniczej na własny koszt.
W przypadku uszkodzenia chemicznego np. zabarwienie, utrata koloru oraz w przypadku trwałej utraty własności powierzonego asortymentu Wykonawca zobowiązany jest do odkupienia go w formie odpowiadającej rozmiarowi i rodzajowi w terminie 14 dni licząc od dnia odbioru po usłudze partii w której się znajdował.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastąpienia uszkodzonego asortymentu innym używanym dotyczy to bielizny i odzieży jak również wszelakich uszkodzeń powstałych w trakcie transportu.
	Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił dokumentację odbiorczą po wykonaniu usługi zgodnie z dowodem przekazania.
	Zamawiający ma prawo w każdym czasie przeprowadzić w Zakładzie Pralniczym Wykonawcy kontrolę procesu prania, dezynfekcji i sterylizacji oraz pobrać próbki do badań mikrobiologicznych.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez cały okres realizacji umowy posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż  1 000 000,-zł.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec organów kontroli zewnętrznej za realizację usługi pralniczej i transportowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Pralnia, w której będą świadczone usługi pralnicze musi spełniać wymagania sanitarno – epidemiologiczne i posiadać wszystkie zezwolenia niezbędne do prowadzenia przedmiotowej działalności
Stosowane środki piorące muszą posiadać dokumenty dopuszczające do stosowania i używania w jednostkach ochrony zdrowia, są to atesty lub karty charakterystyk bądź certyfikaty i wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych na potwierdzenie działania dezynfekującego w procesie prania.
Do prania bielizny noworodkowej i dziecięcej Wykonawca zapewni preparaty, które posiadają dopuszczenia do prania takiej bielizny, zostały przebadane dermatologicznie i uzyskały pozytywne opinie instytutów badawczych, a także zapewni pranie bielizny szpitalnej i bielizny operacyjnej zgodnie z obowiązującymi technologiami/przepisami/wymogami asortymentu używanego przez Zamawiającego.
Zastosowane preparaty w procesie dezynfekcji, prania i wybielania nie mogą niszczyć tkanin.
Pranie i maglowanie bielizny noworodkowej, dziecięcej i operacyjnej winno odbywać się oddzielnie.
Dezynfekcja bielizny zakaźnej umieszczonej w workach koloru czerwonego musi być poddana oddzielnym procedurom prania, skutecznie likwidującym skażenie.
W przypadku bielizny, materacy, pochodzących od chorych z zakażeniem Clostridium difficile Zamawiający wymaga stosowania preparatów działających na spory Clostridium diffcile.
	W przypadku bielizny pochodzącej od pacjentów ze szczepami wielolekoopornymi bądź chorobami wysoce zakaźnymi Zamawiający wymaga stosowania preparatów działających na te szczepy i wirusy.
	Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających ww. wymagania na każde żądanie Zamawiającego. 
	Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w technologii prania wymogi producenta bielizny m.in. wszywki w wyrobie z wymaganiami dotyczącymi prania ( np. odzież operacyjna z dodatkiem włókna węglowego, ekolastiku itp.) w zakresie temperatury, środka chemicznego czy sposobu suszenia.
Zamawiający wymaga, by Wykonawca zagospodarował odpady powstające przy świadczeniu umowy we własnym zakresie. 
Wykonawca zapewni pranie asortymentu przekazanego Wykonawcy w workach koloru żółtego
(bielizna od pacjentów leczonych cytostatykami) zgodnie z obowiązującymi technologiami/ przepisami/wymogami)

Personel Wykonawcy

	Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi stanowiące przedmiot zamówienia przy pomocy personelu w ilości gwarantującej terminowość i wysoki poziom ich wykonania. 
	Pracowników Wykonawcy obowiązuje zachowanie tajemnicy zawodowej i odpowiedniej postawy w stosunku do pacjentów oraz pracowników Zamawiającego.
	Personel Wykonawcy realizujący usługę objętą przedmiotem zamówienia zobowiązany jest do zachowania wymaganych reżimów sanitarno – epidemiologicznych.

Wykonawca zobowiązany jest do bieżących szkoleń personelu w zakresie przestrzegania procedur przeciwepidemicznych. 
Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności, również finansowej, za naruszenie wszelkich obowiązujących przepisów i procedur postępowania w zakresie objętym przedmiotem zamówienia ze szczególnym uwzględnieniem:
	przepisów prawa pracy;
	przepisów BHP;

przepisów przeciwpożarowych;
procedur postępowania z odpadami ;
zasad korzystania z dróg i wind Zamawiającego
innych instrukcji przekazanych przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.

	Zamawiający wymaga, aby personel Wykonawcy wykonujący usługi na terenie Zamawiającego stanowiące przedmiot zamówienia:

	posiadał sprzęt ochrony osobistej oraz odzież ochronną i  roboczą wymaganą do pracy na danym stanowisku, która powinna odróżniać się od ubiorów pracowników Zamawiającego,

nosił identyfikator z nazwą Wykonawcy, imieniem i nazwiskiem,
przestrzegał zasad higieny osobistej i estetycznego wyglądu,
przed przystąpieniem do świadczenia usług bezwzględnie dokonywał zmiany odzieży prywatnej na ubrania robocze,
wykonywał usługi z należytą starannością.
	Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem świadczenia usług u Zamawiającego przeprowadzić wszystkie wymagane przepisami szkolenia personelu na poszczególnych stanowiskach pracy oraz szczegółowo zapoznać personel z Instrukcją postępowania z bielizną szpitalna. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez swoich pracowników bądź podwykonawców przy wykonywaniu lub w związku ze świadczeniem usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy.

	Zamawiający musi mieć możliwość stałego kontaktu telefonicznego z osobą wyznaczoną przez Wykonawcę, który będzie ściśle współpracował z Zamawiającym. 

	Wykonawca zapewnia swoim pracownikom 

	mydło w płynie i płyn do dezynfekcji rąk, 
	ręczniki papierowe i papier toaletowy,

	środki ochrony osobistej (rękawiczki, fartuchy jednorazowe),

identyfikatory, ubrania robocze, obuwie,
szafki z przegrodą na odzież (osobista, robocza),
apteczkę podręczną wyposażoną w m.in. środki opatrunkowe i plaster wodoszczelny,

11.Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę  osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
	pracowników magazynu wynajmowanego Zamawiającemu (część czysta i brudna),

pracowników transportu bielizny wewnątrz szpitalna,
pracowników wykonujących wszelkie czynności związane z realizacją zamówienia,

Okres realizacji umowy i rozliczenia
	Umowa będzie realizowana  na czas określony do dnia 31.12.2021 z tym, że nie dłużej niż do czasu wykonania usługi wyprania 400 000 kg bielizny. Rozpoczęcie świadczenia usług nastąpi po zakończeniu realizacji aktualnej umowy. Orientacyjny termin zakończenia realizacji aktualnej umowy to 12.08.2020r
	Rozliczenie za świadczone usługi następowało będzie po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego.

   ROZDZIAŁ III
WZÓR UMOWY
w dniu ............... pomiędzy  Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 2 PUM w Szczecinie  Al. Powstańców Wielkopolskich 72, reprezentowanym przez:
Dyrektora 
zwanym dalej „Zamawiającym”
 a:
........................................................................................................... ............................................  zwanym dalej  „Wykonawcą”,  reprezentowanym  przez:
................................................................................................................................................
została zawarta umowa o następującej treści:

W związku z wyborem oferty …………………w przetargu nieograniczonym przeprowadzonym przez SPSK nr 2 PUM w Szczecinie w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie kompleksowych usług pralniczych wraz z transportem dla SPSK nr 2 PUM w Szczecinie (ZP/220/09/20) strony zawierają umowę następującej treści: 
 						  1 
1.Wykonawca zgodnie z zobowiązaniem zawartym w ofercie złożonej w opisanym na wstępie postępowaniu zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego kompleksowych usług pralniczych w Zakładzie Pralniczym  zlokalizowanym w …………….. przy  ul…………………
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługi stanowiące przedmiot umowy zgodnie z niniejszą umową oraz Opisem przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami do opisu zawartym w Rozdziale II  SIWZ, który stanowi integralną część umowy.
3.Rozpoczęcie świadczenia usług nastąpi w dniu …………………. Ostatni dzień świadczenia usługi ustala się na dzień 31.12.2021r 
ASORTYMENT
 2 
1.W ramach kompleksowej usługi prania Wykonawca zobowiązany jest wykonać czynności w terminach i w sposób podany w Rozdziale II siwz (opis przedmiotu zamówienia) oraz w załącznikach  do opisu przedmiotu zamówienia.
2.Zamawiający będzie przekazywał do prania następujący asortyment:
	bielizna płaska / poszwy, prześcieradła, poszewki, podkłady, powłoki dziecięce,
	bielizna operacyjna /bluzy, spodnie spódnice, sukienki,

odzież fasonowa / bluzy, spodnie, fartuchy, spódnice, sukienki ,
barierowe fartuchy operacyjne wielokrotnego użytku, fartuchy standardowego ryzyka, fartuchy wysokiego ryzyka,
chirurgiczne serwety oraz osłony wielokrotnego użytku,
piżamy dla dorosłych i dzieci, szlafroki dla dorosłych i dzieci, koszule nocne,
podkoszulki bawełniane,
ubrania ochronne /kurtki, kamizelki, bluzy dresowe /,
pończochy p/żylakowe, pasy rehabilitacyjne,
kaftaniki, śpiochy,
pieluchy, rożki,
koce i kołdry dla dorosłych i dzieci,
poduszki z pierza, anilany, jaśki i materace,
podkłady i udogodnienia rehabilitacyjne
mopy,
ręczniki frotte, ręczniki zwykłe, ścierki,
serwetki kolorowe, obrusy,
zasłony, firany, kotary,
inne drobne,
	Średnia ilość pranej asortymentu w okresie realizacji umowy wyniesie około 400 000 kg (miesięcznie około 20 000 kg).

4. Ilekroć w umowie zostanie użyte określenie „bielizna”, bez bliższego oznaczenia, pod tym pojęciem należy rozumieć odzież ochronną i bieliznę określoną w ust 2.
ZAKŁAD PRALNICZY
 3 
1.Wykonawca oświadcza, że Zakład Pralniczy, w którym będą świadczone usługi posiada kompleksowe wyposażenie niezbędne do realizacji umowy zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ  oraz  spełnia warunki sanitarno-epidemiologiczne wymagane dla świadczenia usług prania i transportu bielizny szpitalnej, w tym również bielizny skażonej a w szczególności posiada :
a) komorę dezynfekcyjną z kontrolowanym procesem dezynfekcji
b) automatyczną, parową, komorową myjnię dezynfekcji pojemników i wózków  do transportu bielizny
c) stanowisko  naprawy bielizny wyposażone  w maszynę do szycia
d) co najmniej jeden środek transportu przystosowany do przewozu bielizny szpitalnej  tj. posiadający odpowiednio wydzielone komory do brudnej i czystej bielizny  względnie  dwa środki transportowe do oddzielnego przewozu bielizny brudnej i czystej  
2.W celu umożliwienia Wykonawcy właściwej realizacji świadczonej usługi przechowywania materiałów niezbędnych do realizacji umowy Zamawiający wynajmie Wykonawcy pomieszczenia na warunkach określonych w SIWZ w Opisie przedmiotu zamówienia .
3.Wykonawca dokona remontu pomieszczeń, o których mowa w ust 1 we własnym zakresie i na własny koszt.
4.Szczegółowe zasady najmu pomieszczeń oraz udostępnienia telefonu wewnętrznego strony określą                          w odrębnej umowie.
UBEZPIECZENIE
  4 
1.Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej usługi prania oraz transportu obejmujące odpowiedzialność kontraktową i deliktową z tytułu szkód rzeczowych i osobowych i ich następstw, na sumę gwarancyjną na jedno i wszystkie zdarzenia ……………..zł (nie niższą niż 1 000.000 zł) oraz, że umowa ubezpieczenia nie przewiduje limitów odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu jednego zdarzenia objętego ubezpieczeniem bądź jednym kontraktem. Kserokopia dowodu ubezpieczenia (należy podać polisę lub inny dokument ubezpieczenia) stanowi załącznik nr 2 do umowy. 
2. Wykonawca zobowiązany jest: przez cały okres realizacji niniejszej umowy utrzymywać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na warunkach nie mniej korzystnych dla Zamawiającego niż określone w ust 1 i przedkładać Zamawiającemu, bez odrębnego wezwania, dowód zawarcia umowy ubezpieczenia od O.C. na następne okresy, najpóźniej na 7 dni przed końcem umowy ubezpieczenia na okres poprzedni.  

PODWYKONASTWO
   §5 
Wykonawca ma prawo realizować przedmiot zamówienia przy udziale Podwykonawców. Wykonawca może wykonać własnymi siłami część przedmiotu zamówienia, którą wskazał w ofercie do wykonania przez Podwykonawcę, bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego, z tym, że Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o rezygnacji z wykonania przedmiotu zamówienia w podwykonawstwie.
   § 6
1. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, zobowiązany jest podać Zamawiającemu na piśmie nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację przedmiotu umowy. 
2. Wykonawca zobowiązany jest również poinformować na piśmie Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust. 1. 
3.Wykonawca zobowiązany jest również przekazać na piśmie informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację przedmiotu umowy. 
4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
5. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia stanowiącego przedmiot umowy nastąpi w trakcie realizacji umowy, Wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. 
6. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. 
7. Postanowienia ust. 5 i 6  stosuje się również wobec dalszych Podwykonawców. 
8.Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
§ 7 
1. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę z Podwykonawcą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wykonawca przed zawarciem z Podwykonawcą umowy jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy nie później niż 7 dni przed planowanym rozpoczęciem przez Podwykonawcę wykonania usługi, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
3. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
4. Zamawiający w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ma prawo zgłaszać pisemne zastrzeżenia do projektu umowy:
a) nie spełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
b) gdy przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3.
5. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do otrzymanego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 4, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.
7. Zamawiający w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 6 ma prawo zgłosić pisemny sprzeciw do tej umowy.
8. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu do otrzymanej umowy na podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 7, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, których wartość przekracza 50.000 zł brutto.
10. Umowa o podwykonawstwo winna zawierać regulacje spójne i nie kolidujące z postanowieniami niniejszej umowy oraz określać w szczególności:
a) dokładny zakres usługi powierzonej do realizacji Podwykonawcy,
b) termin wykonania usługi powierzonej Podwykonawcy, który musi być zgodny z terminami wynikającymi z niniejszej umowy
c) kwotę wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy i podstawę zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia dla Podwykonawcy, z tym, że kwota wynagrodzenia przysługująca Podwykonawcy nie może być wyższa niż miesięczna wartość 
d) termin i warunki zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, z tym, że przewidziany w umowie o podwykonawstwo termin zapłaty nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi, 
e) tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczące treści umów z dalszymi Podwykonawcami, zapewniające realizację przez Zamawiającego uprawnień i obowiązków wobec dalszych Podwykonawców, w tym obowiązek przedkładania Zamawiającemu projektów umów oraz poświadczonych kopii zawartych umów z Podwykonawcami,
f) uprawnienia Zamawiającego i Wykonawcy do bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy i dalszym Podwykonawcom ich wynagrodzenia.
11. Postanowienia  ust. 2-10 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi wskazane w umowie, a także do umów o dalsze podwykonawstwo.
§ 8	 
1.Wykonawca jest zobowiązany do koordynowania prac realizowanych przez Podwykonawców i ewentualnych dalszych Podwykonawców.
2.Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym za prace, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jeżeli ten realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy, niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy i przepisami obowiązującego prawa.

KONTROLA UMÓW O PRACE 
§9 
1.W trakcie realizacji umowy Zamawiający jest uprawniony do kontroli czy osoby świadczące usługi na terenie siedziby Zamawiającego faktycznie zatrudnione są przez Wykonawcę na podstawie umów o pracę zgodnie z wymaganiami wskazanymi w Rozdziale II siwz.
2. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania od Wykonawcy dokumentów na potwierdzenie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby wskazanej w wezwaniu 
b) żądania od Wykonawcy szczegółowych wyjaśnień na piśmie
c) przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania usług.
3. Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w szczególności:
a) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy wezwanie (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umów powinna zawierać imię i nazwisko pracownika, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu, natomiast adres zamieszkania pracownika PESEL pracownika należy ukryć.  
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń. 
4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w wykazie osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 28 ust. 1 lit. k) umowy. 
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości Zamawiającego co do zatrudnienia osób na podstawie umów o pracę, jak również przestrzegania przez Wykonawcę w stosunku do tych osób przepisów prawa pracy Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
6. Wykonawca będąc administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, powierza Zamawiającemu przetwarzanie danych osobowych w zakresie ochrony, opracowania, utrwalania, przechowywania i usuwania w zakresie niezbędnym do należytego wykonania umowy.
7. Wykonywanie przez Zamawiającego operacji przetwarzania danych osobowych w zakresie lub celu przekraczającym zakres i cele opisane w SIWZ wymaga każdorazowej pisemnej zgody Wykonawcy. 
DANE OSOBOWE
§10 
1. Wykonawca, Podwykonawca i dalszy podwykonawca zobowiązani są do zachowania w poufności wszystkich danych osobowych uzyskanych w trakcie realizacji umowy oraz do podjęcia wszelkich kroków służących zachowania tych danych w tajemnicy przez pracowników Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy mających dostęp do powierzonych danych osobowych zarówno w trakcie zatrudnienia u Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, jak i po jego ustaniu.
2. Wykonawca Podwykonawca i dalszy podwykonawca zobowiązani są do przestrzegania ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U 2016.922 t. j. z dnia 2016.06.28) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004.1024 t. j. z dnia 2004.04.29).
DOKUMENTY DO UMOWY
§ 11 
1.Wykonawca nie później niż 3 dni robocze  po dniu podpisania umowy zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu: 
a)procedury skutecznego prania, dezynfekcji i chemicznego czyszczenia w Zakładzie Pralniczym w którym będą świadczone usługi zawierające opis  stosowanej technologii prania oraz wykaz stosowanych środków dezynfekcyjno-piorących  i dezynfekcyjnych wraz z kartami charakterystyki.
b)procedury skutecznego prania bielizny zakaźnej/skontaminowanej:
- Clostridium difficile, 
- Staphylococcus aureus MRSA
- chorobotwórczymi czynnikami zakaźnymi
- i innymi wielolekoopornymi drobnoustrojami 
zawierające opis stosowanej technologii prania oraz wykaz stosowanych  środków dezynfekcyjno-piorących wraz z kartami charakterystyki.

c) procedury skutecznego prania bielizny szpitalnej pochodzącej od pacjentów leczonych lekami cytostatycznymi zawierające opis stosowanej technologii prania oraz wykaz stosowanych środków dezynfekcyjno-piorących wraz z kartami charakterystyki.
2.W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń dotyczących stosowanego  środka dezynfekcyjno-piorącego Wykonawca zobowiązany jest dokonać niezwłocznie zmiany stosowanego środka piorąco-dezynfekującego na środek zaakceptowany przez Zamawiającego.
 12 
1.Wykonawca zobowiązany jest:
a) wykonywać usługi stanowiące przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadą staranności w tym zakresie, zgodnie z ustawą z dnia 05 grudnia 2008r o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych (Dz. U. 2016.1866 tj. z dnia 2016.11.18),
a) wykonywać usługi stanowiące przedmiot umowy zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, Państwowego Zakładu Higieny oraz Instytutu Matki i Dziecka oraz przy użyciu specjalistycznych urządzeń gwarantujących wysoką jakość usług i przy pomocy wysoko kwalifikowanego personelu, posiadającego doświadczenie w wykonywaniu usług tego rodzaju, 
b) stosować wyłącznie wysokiej jakości środki piorące i dezynfekujące dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zaakceptowane przez Zamawiającego, nie powodujące odczynów alergicznych oraz niszczenia pranej bielizny (środki dezynfekcyjne – wpisane do Rejestru Produktów Biobójczych)
c) wykonywać na własny koszt badania mikrobiologiczne czystej bielizny i przekazywać Zamawiającemu bez odrębnego wezwania, raz w kwartale, najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca w danym kwartale, wyniki co najmniej 5 badań mikrobiologicznych wykonanych w miejscu świadczenia usługi, w środkach transportu i miejscu magazynowania. 
d) raz  w miesiącu dostarczyć Zamawiającemu Protokół Dezynfekcji Komorowej przekazanego materiału
e) niezwłocznie poinformować Zamawiającego na piśmie o każdej zmianie osób realizujących usługi na podstawie umowy o pracę i wykazać, że nowa osoba rozpoczynająca świadczenie usług została zatrudniona na podstawie umowy o pracę zgodnie z wymaganiami siwz.
2.Na każde żądanie Zamawiającego zgłoszone w trakcie realizacji umowy przedstawić nie później niż w terminie 5 dni roboczych wykaz używanych środków piorąco-dezynfekujących oraz okazać atesty i dokumenty dopuszczające do obrotu stosowane środki dezynfekujące. Na uzasadniony wniosek Zamawiającego Wykonawca powinien dokonać zmiany stosowanego środka piorąco-dezynfekującego.
3.Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do przekazania protokołu dezynfekcji i mycia pojazdu przeznaczonego do transportu bielizny.
4.Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego na piśmie o wszelkich zdarzeniach, które mogą powodować pogorszenie jakości świadczonych usług pralniczych.

UZUPEŁNIANIE BRAKÓW I USZKODZEŃ
§ 14 
W przypadku braków i uszkodzeń powierzonej przez Zamawiającego bielizny, za które uważa się: rozdarcie, brak lub deformacja guzików, suwaków, brak troczków, gumek, uszkodzenie nap itp. Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia powstałych w trakcie realizacji usługi braków i naprawy szwalniczej na własny koszt, w tym uzupełnienia brakujących lub uszkodzonych suwaków, zdeformowanych lub brakujących guzików, troczków, gumek itp. Zamawiający nie dopuszcza zróżnicowania pod względem koloru, kształtu i wielkości ww. uzupełnień.

SPOSÓB PAKOWANIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO                                                             
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1.Zamawiający będzie przekazywał do prania bieliznę zakaźną bez wstępnej dezynfekcji,  zapakowaną:
a) worki koloru czerwonego, podwójne: bielizna zakaźna,
b) worki koloru żółtego, podwójne: bielizna od pacjentów leczonych cytostatykami,
c) worki w innym kolorze niż czerwone i żółte: bielizna przeznaczona do prania wodnego nie wymagająca dezynfekcji.
2. Szczegółowy opis realizacji dostaw bielizny czystej, podziału asortymentu na poszczególne jednostki Zamawiającego zawiera Rozdział II siwz (Opis przedmiotu zamówienia).

TERMIN REALIZACJI USŁUGI
							 16 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać usługę prania bielizny w ciągu 24 godzin licząc od następnej godziny po godzinie odbioru brudnej bielizny wskazanej w protokole, o którym mowa  w § 12 ust 3 umowy do godziny poprzedzającej godzinę zwrotu czystej bielizny podaną w protokole, z zastrzeżeniem ust 2, 3, 4, 5 i 7.
 Wykonawca zobowiązany jest wykonać usługę prania obejmującą dezynfekcję w komorze dezynfekcyjnej: materacy, koców  i poduszek w ciągu 4 dni roboczych od dnia odbioru skażonych materacy, koców i poduszek wskazanego w protokole.
W przypadku dokonywania przez Wykonawcę napraw, o których mowa w § 7 umowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać usługę prania w ciągu 3 dni roboczych od dnia odbioru bielizny przekazanej przez Zamawiającego. 
 Bieliznę odebraną do prania w piątek Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w poniedziałek a bieliznę odebraną do prania w dniu poprzedzającym dzień ustawowo wolny od pracy przypadający w dniach od poniedziałku do piątku Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w najbliższym dniu roboczym.
W przypadku wystąpienia kolejnych 3 dni (bądź więcej niż 3 dni) ustawowo wolnych od pracy albo dwóch kolejnych dni ustawowo wolnych od pracy następujących bezpośrednio przed sobotą bądź po sobocie Wykonawca zobowiązany jest w trzecim dniu wolnym od pracy dostarczyć Zamawiającemu czystą bieliznę oraz dokonać odbioru brudnej bielizny z zastrzeżeniem ust. 6.
Strony mogą uzgodnić w trakcie realizacji umowy w formie pisemnej inny termin realizacji usługi niż wskazany w ust. 5 godziny. Zmiana terminu realizacji usługi w przypadku wystąpienia występujących po sobie kolejnych 3 dni roboczych (bądź więcej niż 3 dni) dokonana z zachowaniem formy pisemnej przez upoważnionych przedstawicieli stron nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi stanowiące przedmiot umowy również  w  sytuacjach 
nadzwyczajnych a w szczególności w przypadku pożaru, awarii technicznych, zagrożenia o charakterze terrorystycznym, stanu klęski żywiołowej, stanu wojny itp.
W sytuacjach, o których mowa w ust. 7 Wykonawca na wezwanie Zamawiającego, aż do odwołania zobowiązany jest świadczyć usługi we wszystkie dni tygodnia  i dostarczać Zamawiającemu czystą bieliznę w ciągu 24 godzin licząc od następnej godziny po godzinie odbioru brudnej bielizny, bez prawa do odrębnego wynagrodzenia. 
9.Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć taką samą ilość sztuk tego samego asortymentu 
czystej bielizny dla poszczególnych jednostek (Klinik, Oddziałów) jaka została przekazana 
Wykonawcy do prania z tych jednostek za wyjątkiem bielizny przeznaczonej do reperacji i komorowej dezynfekcji.
10. Zwrot mniejszej ilości sztuk czystej bielizny, aniżeli przekazana do prania stanowi nienależyte wykonanie umowy i uprawnia Zamawiającego do naliczenia kary umownej  za opóźnienie zgodnie z § 28 ust 1 litera c)  umowy,  niezależnie od tego jaka ilość sztuk bielizny  nie została wyprana w terminie. 
     18
Wykonawca zobowiązany jest dokonywać transportu bielizny na własny koszt i ryzyko i ponosi odpowiedzialność za przypadkową utratę lub uszkodzenie bielizny od momentu odbioru bielizny z magazynu Zamawiającego do momentu jej zwrotu za pokwitowaniem.
TERMIN ODBIORU BIELIZNY, HARMONOGRAM
§ 19 
1.Wykonawca zobowiązany jest odbierać bieliznę brudną i dostarczać czystą bieliznę we wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku, raz dziennie w godzinach: 7.00 - 14.00 wg harmonogramu stanowiącego załącznik nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia.
2. Strony mogą uzgodnić w trakcie realizacji umowy w formie pisemnej inne godziny dostarczania i odbioru bielizny niż określone w ustępach poprzedzających.. Zmiana godzin dostarczania i odbioru bielizny dokonana z zachowaniem formy pisemnej przez upoważnionych przedstawicieli stron nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
3. Przekazanie bielizny do prania oraz odbiór czystej bielizny dokumentowane są protokołem zdawczo-odbiorczym, w którym wpisywana jest godzina odbioru bielizny oraz waga bielizny po uprzednim jej zważeniu. 
4. Waga suchej, czystej bielizny ustalona po jej zważeniu w magazynie Zamawiającego i wpisana do protokołu zdawczo-odbiorczego stanowi podstawę do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za wykonaną usługę.     
ZDARZENIA LOSOWE
 20
1.Wykonawca zobowiązuje się w przypadku awarii lub innych zdarzeń losowych, których nie był w stanie przewidzieć, do:
a) bezzwłocznego powiadomienia Zamawiającego o zaistniałych trudnościach w zakresie terminowego wykonania usługi,
b)  zabezpieczenia przez innego Podwykonawcę wykonania  usługi, na koszt Wykonawcy. 

KONTROLA
§ 21
1. Zamawiający ma prawo w każdym czasie przeprowadzić w Zakładzie Pralniczym Wykonawcy kontrolę procesu prania, dezynfekcji i sterylizacji oraz  pobrać próbki do badań mikrobiologicznych. 
2. Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli, o której mowa w ust 1 i okazać dokumenty na potwierdzenie stosowanych procedur, kontroli jakości wody, środków piorąco-dezynfekujących itp. 
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec organów kontroli zewnętrznej za realizację usługi pralniczej i transportowej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z wymogami określonymi umową. 
4. Zamawiający ma prawo w każdym czasie zlecić Wykonawcy wykonanie badań mikrobiologicznych  personelu świadczącego usługę w ramach prowadzonego przez Zamawiającego śledztwa epidemiologicznego.
5. Koszt badan mikrobiologicznych o  których mowa w ust. 4 ponosi Wykonawca.

WARTOŚĆ UMOWY
22
1. Łączna wartość umowy za kompleksową usługę  prania 480.000,00 kg  bielizny w wraz z transportem wynosi………………………………………………… zł netto (słownie: ............................................) + podatek VAT w wysokości ……..% tj……………………………………..zł  brutto (słownie ............................................)
2. Zamawiający może przekazać do prania mniejsze ilości bielizny w związku z mniejszą ilością hospitalizowanych pacjentów. Przekazanie mniejszej ilości bielizny do prania pozostaje bez wpływu na wysokość wynagrodzenia za świadczone przez Wykonawcę usługi. 
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wyłącznie za faktycznie wykonane usługi w wysokości wynikającej z ilości kilogramów wypranej bielizny ustalonej zgodnie z  22 ust 1 umowy  oraz cen jednostkowych za pranie 1 kg  bielizny.
4. Wynagrodzenie obowiązuje przez okres realizacji umowy, tj. przez okres 23,3 miesiąca i nie podlega zmianie, z zastrzeżeniem ust. 5-7.
5. Zmiana wynagrodzenia w trakcie realizacji umowy jest dopuszczalna wyłącznie w przypadku zmiany: 
a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
c) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
6. W sytuacji, o której mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu warunkiem dokonania waloryzacji będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia wynagrodzenia oraz szczegółowe uzasadnienie wpływu zmian, o których mowa wyżej na wynagrodzenie Wykonawcy np. pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 lit. a), lub pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 lit. b). 
7. W przypadku niewykazania przez Wykonawcę wpływu zmian, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu na wzrost wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiający ma prawo odmówić waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy do czasu przedstawienia wymaganego uzasadnienia oraz dokumentów potwierdzających żądania Wykonawcy. 
8. Jeżeli po zawarciu umowy nastąpi zmiana przepisów o podatku towarów i usług, Wykonawca wystawiając fakturę nalicza cenę ryczałtową brutto z zastosowaniem stawki podatku VAT (zwolnienia z VAT) obowiązującej w dacie wystawienia faktury, przy zachowaniu niezmienionej ceny ryczałtowej netto.
9. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 8 nie wymaga aneksu do umowy. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego na piśmie o zmianie stawek podatku VAT (zwolnieniu z VAT).
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 wartość brutto umowy określona w ust. 1 ulegnie zmianie z uwzględnieniem zakresu umowy pozostałej do zrealizowania oraz stawki podatku VAT (zwiększenie, zmniejszenie).

ZMIANY UMOWY
§23 
1.Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2.Zamawiający, poza możliwością zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2,3,4,5,6 PZP, przewiduje również możliwość dokonania zmiany umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących okolicznościach:
a) gdy podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidywalne zdarzenia lub okoliczności, które uniemożliwią zrealizowanie przedmiotu zamówienia w sposób, w zakresie i w terminie przewidzianym w ofercie; 
b) w przypadku nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami lub groziłoby, co najmniej jednej ze stron rażącą stratą, a czego strony nie mogły przewidzieć przy zawarciu umowy. 
c) zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, w szczególności dotyczy obniżenia wynagrodzenia 
d) gdy zmiany obowiązujących przepisów prawa będą nakładać na Zamawiającego lub Wykonawcę nowe obowiązki dostosowania realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wyznaczonymi normami lub standardami; 
e) gdy Zamawiający zmniejszy zakres usług stanowiących przedmiot umowy
f) gdy Zamawiający rozszerzy zakres przedmiotu zamówienia o nowe obiekty w wyniku zrealizowania na terenie siedziby Zamawiającego inwestycji
g) w przypadkach określonych w § 17. 
§24
1.Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
a) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1–1b, 1d i 1e;
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP;
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej
2. W przypadku, o którym mowa w ust 1 wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

PŁATNOŚCI
 25
	Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty należności przysługujących Wykonawcy przelewem na numer konta wskazany przez Wykonawcę, znajdujący się w ewidencji właściwego dla Wykonawcy urzędu skarbowego w terminie:…….(nie krótszy niż 30 oraz nie dłuższy niż 60 dni) od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego 

2. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego potwierdzający ilość wypranej bielizny oraz stwierdzający należyte wykonanie umowy. Wykonawca wystawiać będzie faktury za wykonanie usługi po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego.

3. Wykonawca zobowiązany jest również dołączyć do każdej faktury: 
a) oświadczenie, o braku udziału Podwykonawców przy realizacji przedmiotu umowy objętego fakturą lub w przypadku korzystania z Podwykonawców oświadczenia wskazującego ich nazwy, siedziby, powierzone zakresy prac związane z przedkładaną fakturą oraz przewidziane za te zakresy prac wynagrodzenia. Odpowiedni obowiązek istnieje w stosunku do dalszych Podwykonawców ich Podwykonawców itd.
b) w przypadku, gdy przedkładane wraz z fakturą oświadczenie wskazuje na Podwykonawców lub na Podwykonawców i ich dalszych Podwykonawców dla uzyskania płatności za przedkładaną fakturę Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenia Podwykonawców lub Podwykonawców i dalszych Podwykonawców zawierające stwierdzenie o uzyskaniu należnego wynagrodzenia za etap prac przypadający na dany podmiot w zakresie przedkładanej faktury lub niebudzące wątpliwości dowody zapłaty wynagrodzenia tym podmiotom.
4.W razie nie dostarczenia oświadczeń, o których  mowa w ust. 3 pkt. 1 i 2 umowy Zamawiający wstrzymuje płatność faktury do czasu przedłożenia wymaganych oświadczeń. 
5.Za usługi wykonane przez Podwykonawcę płatności realizować będzie Wykonawca.
6.Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi określone niniejszą umową, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o Podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na usługi określone niniejszą umową.
7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi określone niniejszą umową, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
8. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
9. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 6. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
10. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca  lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 6, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
12. W przypadku wystawienia faktury niezgodnie z przepisami termin zapłaty liczy się od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 
REKLAMACJE
§ 26 
1.W przypadku stwierdzenia wad wykonanej usługi, Zamawiający będzie zgłaszać wszelkie reklamacje Wykonawcy w formie pisemnej protokół potwierdzony przez obie strony. 
2.Strony dopuszczają możliwość składania i rozpatrywania reklamacji w formie elektronicznej (poprzez pocztę e-mail ), przez wyznaczone osoby reprezentujące obydwie strony umowy.
3.Wykonawca zobowiązany jest w terminie (maksymalnie 3) …….  dni roboczych (od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty zgłoszenia reklamacji do jej rozpatrzenia i udzielenia Zamawiającemu pisemnej odpowiedzi wraz z uzasadnieniem.
4.Ze względu na specyfikę przedmiotowej usługi, brak reakcji ze strony Wykonawcy na zgłoszoną przez Zamawiającego reklamację w terminie 3 dni roboczych, uznaje się za „milczącą zgodę”, a reklamacja zostaje rozstrzygnięta na korzyść Zamawiającego. 
5.W przypadku uznania reklamacji Zamawiającego lub tzw. milczącej zgody  za zasadną Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia niezwłocznych działań i czynności zapewniających usunięcie nieprawidłowości z zastrzeżeniem pkt.6.
6.W sytuacji uszkodzenia lub zagubienia bielizny w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do naprawy lub uzupełnienia braków w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia  reklamacji.
7.W przypadku braków i uszkodzeń powierzonego przez Zamawiającego do wykonania usługi asortymentu, za które uważa się: rozdarcia linijne na szwach, brak lub deformacja guzików, zamków brak troczków, uszkodzenie nap, plamy, Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia powstałych w trakcie usługi braków i naprawy szwalniczej na własny koszt, przy konieczności wymiany lub uzupełnienia brakujących zamków, troczków, nap, guzików Zamawiający nie dopuszcza zróżnicowania pod względem koloru, kształtu i wielkości.
8.W przypadku trwałego uszkodzenia mechanicznego za które uważa się rozdarcie poza szwem, przedziurawienie, przetarcie z winy Wykonawcy zobowiązany jest  do wykonania naprawy szwalniczej na własny koszt.
9.W przypadku uszkodzenia chemicznego np. zabarwienie, utrata koloru oraz w przypadku trwałej utraty własności powierzonego asortymentu Wykonawca zobowiązany jest do dostarczeniu asortymentu fabrycznie nowego w formie odpowiadającej rozmiarowi i rodzajowi w terminie 14 dni licząc od dnia odbioru po usłudze partii w której się znajdował.
10.Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastąpienia uszkodzonego asortymentu innym używanym dotyczy to bielizny i odzieży jak również wszelakich uszkodzeń powstałych w trakcie transportu.
OSOBY DO KONTAKTU
                                                                                   27
1. W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Wykonawcy  będzie:
........................................................................ tel. ………………….. fax. ................................
2. W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego  będzie:
…………………………………………………………tel.………………fax………………...
	W trakcie realizacji umowy każda ze stron zobowiązana jest przekazać drugiej stronie informacje o zmianie osoby upoważnionej do kontaktów. Zmiany osób upoważnionych do kontaktów nie stanowią zmiany umowy i nie wymagają aneksu do umowy.

KARY UMOWNE
§ 28 
1.Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne: 
a) za opóźnienie w przekazaniu Zamawiającemu procedur prania w terminie określonym w § 11 ust 1 umowy  – w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia
b) za opóźnienie w przekazaniu Zamawiającemu wykazu środków dezynfekcyjno-piorących w terminie      określonym w §11 ust 1 umowy  – w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia
c) za opóźnienie w dostawie bądź odbiorze asortymentu od Zamawiającego(od  każdej  jednostki/oddziału Zamawiającego) – w wysokości 50,00 zł za każdą godzinę .Podstawą do naliczenia stanowi protokół odbioru/dostawy asortymentu.
d) w przypadku opóźnienia  w odbiorze brudnej i/lub dostarczeniu czystej bielizny – w wysokości 50 zł  za każdą rozpoczętą  godzinę  opóźnienia
e) w przypadku nie przekazania Zamawiającemu wyników badań mikrobiologicznych pranej bielizny w terminie określonym w  § 13 ust 1 lit. c) umowy -  w  wysokości 50,00 zł za każdy dzień opóźnienia,,
f) w przypadku nieprawidłowego wyniku badania mikrobiologicznego - 1% miesięcznego         wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy za poprzedni miesiąc,
g) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 10 % wartości brutto umowy określonej w § 22 ust 1 umowy. 
h) z tytułu zagubienia, zniszczenia, uszkodzenia bielizny w procesie prania:
	bielizny nowej- w wysokości ceny zakupu bielizny nowej przez Zamawiającego, na podstawie dowodu zakupu,

bielizny używanej – w wysokości 40 % ceny zakupu bielizny nowej przez Zamawiającego na podstawie dowodu zakupu.
	za nieprzestrzeganie Instrukcji postępowania z bielizną szpitalną 100,00 zł za każdy stwierdzony przypadek.

	za nieprzestrzeganie procedur sanitarno – epidemiologicznych przez pracowników Wykonawcy – 100,00 zł za każdy stwierdzony przypadek.
	5000,00 zł z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących w opisie przedmiotu zamówienia
	10 zł od każdej sztuki asortymentu niewłaściwie wykonanej usługi tj. zagniecenia, plamy, odbarwienia spowodowane z winy Wykonawcy

2. Miesięczne wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za poprzedni miesiąc, o którym mowa
 w ust. 1 oznacza wynagrodzenie przysługujące za m-c poprzedzający w stosunku do miesiąca, w którym miało miejsce zdarzenie stanowiące podstawę naliczenia kary umownej.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdyby wielkość poniesionej szkody przewyższała wysokość zastrzeżonych kar umownych.
4. W przypadku stwierdzenia wykonania usługi w sposób nieprawidłowy, bądź nie wykonania jej w ogóle,  Zamawiający zleci zastępcze wykonanie usługi innemu podmiotowi, na koszt Wykonawcy. Wykonawca nie będzie mógł skutecznie kwestionować wynagrodzenia wykonawcy zastępczego. Powyższe nie narusza prawa Zamawiającego do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
	§29
1.Bez zgody Zamawiającego oraz Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego Wykonawca nie ma prawa dokonywać przelewu wierzytelności Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy i związanych z nimi należności ubocznych (np. odsetek), jak również podejmować jakichkolwiek czynności prawnych ani faktycznych, w następstwie, których może dojść do zmiany po stronie wierzyciela. W szczególności Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego oraz Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego nie ma prawa zawierać umów poręczenia, umów gwarancji bądź dokonywać na podstawie art. 921¹- art. 9215 kc przekazu świadczenia Zamawiającego należnego na podstawie niniejszej umowy.
2.Zgoda, o której mowa w ust.  1 winna być wyrażona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
                                                                             § 30
1.Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadkach określonych w kodeksie cywilnym oraz w razie zaistnienia przesłanek określonych w art. 145 ust 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t. j. z dnia 2017.08.24 z późn. zm).
2.W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy na podstawie art. 145 ust 1 PZP –Wykonawca może żądać wyłącznie zapłaty za zrealizowaną część umowy. 
§ 31
	Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

	zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1–1b, 1d i 1e;

wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1;
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.
2.W przypadku, o którym mowa w ust. 1 wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
§ 32
1.W sprawach spornych właściwy miejscowo do rozpoznania sporu jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29.01.2004 r Prawo Zamówień Publicznych.
§ 33
1.Okres realizacji umowy wynosi 24 miesiące od dnia rozpoczęcia świadczenia usług, z tym, że nie dłużej niż do zrealizowania usługi prania 400 000,00 kg bielizny.
2.W przypadku nie zrealizowania usługi prania 400 000,00 kg bielizny ilościowego w  terminie wskazanym w ust 1 Zamawiający ma prawo w drodze jednostronnego oświadczenia woli złożonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności przedłużyć termin realizacji  umowy. Zamawiający ma prawo  składać  oświadczenie  o przedłużeniu obowiązywania umowy wielokrotnie, z tym, że  łączny okres przedłużenia umowy w stosunku do okresu podanego w ust. 1 nie może wynosić więcej niż 12 miesięcy.
3. Osobą uprawnioną do składania pisemnego oświadczenia o przedłużeniu okresu obowiązywania umowy  jest Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego.
4. Jednostką organizacyjną Wykonawcy uprawnioną do przyjmowania oświadczenia o przedłużeniu realizacji umowy i potwierdzenia jej otrzymania jest Dział …………………………………..tel. …………………………. Fax ……………………………..
e-mail …………………………………..
                                                                          § 33
Umowa została sporządzona w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 4 egzemplarze otrzymuje Zamawiający a 1 egzemplarz otrzymuje Wykonawca.
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