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Załącznik Nr 1 do SIWZ 
................................................ 
(pieczęć adresowa firmy wykonawcy)                                         

OFERTA 
 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na  
 Świadczenie usług pralniczych dla Hotelu i Restauracji „Jarota” w Jarocinie   

 

1. Oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia  
2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

2. Oświadczamy, iż na dzień składania ofert nie ma podstaw do wykluczenia naszej firmy   
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo 
zamówień publicznych. 

 
3. Oferujemy świadczyć  w/w usługę  zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia za cenę jednostkową: 
 

1 2 3 4 5 

Lp. Usługa j.m. Ilość 

Cena 
jednostkowa 

brutto za  
1 kg prania 

WARTOŚĆ BRUTTO 
(kol. 3 x kol. 4) 

1 

 
Bielizna 
Pościelowa 
 

kg 18.000 

  

2 
 
Ręczniki 
hotelowe 

kg 
 

10.900 
 

  

3 

 
Obrusy, 
nakładki, 
serwetki 
bawełniane 

kg 
 

3.000 
 

  

SUMA: 
 
 
 

 
 

4. Podana w ofercie cena obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 
zamówienia – opisane i wymagane przez Zamawiającego w SIWZ, w szczególności 
koszty robocizny, środków piorących, odbioru brudnego prania z siedziby 
Zamawiającego i dostarczenia czystego prania do siedziby Zamawiającego, podatek 
VAT, itp.  
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5. Oświadczamy, że: 
-  akceptujemy warunki oraz zapisy SIWZ i nie wnosimy zastrzeżeń, 
-  akceptujemy warunki oraz zapisy projektu umowy i nie wnosimy zastrzeżeń, 
- akceptujemy płatności zawarte w warunkach umowy, 
- akceptujemy czas związania ofertą (30 dni). 

     
6. W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do: 
   - podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

oraz projekcie umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
 

7.  Zamówienie zamierzamy*)/ nie zamierzamy*) powierzyć podwykonawcom   
w następującym zakresie: 

 
Lp. Zakres zamówienia przewidziany do wykonania przez 

Podwykonawcę 
  

 
 

 
8. Załączniki: 
    ............................................... 
    ............................................... 
    ……………………………... 
    ……………………………... 
    ……………………………... 

 
 Na ..... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. 
 

 
Dane oferenta: 
Adres: ............................................................................................. 
Kod: ............................................................................................... . 
Tel./fax: .......................................................................................... .. 
REGON: ...........................................................................................            
Strona internetowa .............................................................................  
e-mail: ............................................................................................... 
 
 

 
 

.........................., dn. .................................                  …………………………………………………                                       
(podpis osób uprawnionych do reprezentowania 

oferenta lub posiadających pełnomocnictwo) 
 
*niepotrzebne skreślić 
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  Załącznik nr 2 do SIWZ 

Strona 1 z 1 

 
................................... 
     pieczęć  Wykonawcy 
 
 

 
O  Ś  W  I  A  D  C  Z  E  N  I  E 

O  SPEŁNIENIU  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU 
O  UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO 

O  KTÓRYCH  MOWA  W  ART. 22 UST. 1  USTAWY  PRAWO  ZAMÓWIEŃ  
PUBLICZNYCH 

 
 

złożone na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. 2013, poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” 

 
 
 

 Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:  
Świadczenie usług pralniczych dla Hotelu i Restauracji „Jarota” w Jarocinie   

 
o ś w i a d c z a m / y , że na dzień składania ofert spełniam/y warunki udziału                             
w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych d o t yc z ą c e :  
 

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia;  
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej; 
 

 
 

 

 

 
.......................................  dnia ...................                       .................................................... 
                                                                     pieczęć i podpis osoby uprawnionej 
        do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 
 

................................. 
/data/ 

…………………………… 
…………………………… 

/nazwa oferenta/ 
…………………………… 
…………………………… 

/adres/ 
  
 
 

OŚWIADCZENIE 
art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług pralniczych dla Hotelu  

i Restauracji „Jarota” w Jarocinie  oświadczam, iż na dzień składania ofert nie ma 

podstaw do wykluczenia naszej firmy z postępowania na podst. artykułu 24 ust. 1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych. 

 

 

 
 

  ................................................ 
          (podpis osoby upoważnionej do  

składania oświadczeń woli w imieniu oferenta) 
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-   Świadczenie usług pralniczych dla Hotelu i Restauracji „Jarota” w Jarocinie  - 

Załącznik Nr 4 SIWZ 
 

UMOWA  
 
 
zawarta w dniu ………………………………. pomiędzy: 
 
Jarocin Sport Sp. z o.o. w Jarocinie, przy ul. Sportowej 6, 63-200 Jarocin, zarejestrowaną  
w Rejestrze Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000162939, o kapitale 
zakładowym 54.539.000,00 złotych, NIP 617-20-56-633,  REGON 251584080, 
reprezentowaną przez: 
Leszka Mazurka – Prezesa Zarządu,  
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 
 
a 
 
………………………………………………………………………………………………. 
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”. 
 
W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego o sygn. JS/PN/U/2/2013 na Świadczenie usług pralniczych dla 
Hotelu  i Restauracji „Jarota” w Jarocinie.  
 
 
 

WYJAŚNIENIE WYRAŻEŃ UMOWNYCH 
 

§ 1 
 
Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o: 
1) Umowie - należy przez to rozumieć niniejszą umowę wraz z załącznikami, stanowiącymi 

jej integralną część. 
2) Stronach - należy przez to rozumieć Zamawiającego i Wykonawcę. 
3) Dniu roboczym - należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do soboty z wyłączeniem 

dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych 
od pracy (Dz. U. z 1951 r., Nr 4, poz. 28 ze zm.). 

4) Konfekcjonowaniu prania - składnie i pakowanie asortymentowe w sposób 
zabezpieczający przed zagnieceniem i wtórnym zabrudzeniem. 

5) Zamówieniach częściowych – składane zamówienia dostawy prania, realizowane 
sukcesywnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego.  

 
PRZEDMIOT UMOWY 

 
§ 2 

 
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usług pralniczych dla Hotelu              

i Restauracji „Jarota” w Jarocinie zwanych dalej „usługami”.  Prognozowane ilości prania 
w okresie realizacji zamówienia wynoszą: 



 2 

a) pranie bielizny pościelowej – 18.000 kg, 
b) pranie ręczników hotelowych -  10.900 kg, 
c) pranie obrusów, nakładek, serwetek bawełnianych – 3.000 kg. 

Podane ilości są wielkościami szacunkowymi. Faktyczne będą wynikać  
z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Mniejsze od szacunkowych nie będą podstawą 
roszczeń ze strony Wykonawcy.  

2. Zakres świadczonych usług obejmuje: 
a) Odbiór przez Wykonawcę z siedziby Zamawiającego brudnych i dostarczenie             

do siedziby Zamawiającego czystych rzeczy zwanych dalej „praniem”, określonych 
w pkt b) – d); 

b) pranie, krochmalenie (średnie), maglowanie oraz konfekcjonowanie (składanie                
i pakowanie asortymentowe w sposób zabezpieczający przed zagnieceniem                   
i wtórnym zabrudzeniem) bielizny pościelowej; 

c) pranie, maglowanie oraz konfekcjonowanie (składanie i pakowanie w sposób 
zabezpieczający przed zagnieceniem i wtórnym zabrudzeniem) ręczników 
hotelowych; 

d) pranie, maglowanie oraz konfekcjonowanie (składanie i pakowanie w sposób 
zabezpieczający przed wtórnym zabrudzeniem) obrusów, nakładek oraz serwetek 
bawełnianych; 

za ceny jednostkowe określone w § 4 ust. 1 Umowy. 
3. Miejsce odbioru brudnego i dostarczania czystego prania: Hotel „Jarota” w Jarocinie,           

ul. Sportowa 6, 63-200 Jarocin.  
4. Dostawy prania realizowane będą sukcesywnie, w zależności od potrzeb zgodnie                 

ze składanymi zamówieniami zwanymi dalej „zamówieniami częściowymi”. 
5. Wykonawca najpóźniej w następnym dniu roboczym po zawarciu niniejszej umowy 

dostarczy worki na pranie do miejsca określonego w ust. 3. 
6. Wykonawca brudne pranie będzie odbierał z miejsca, o którym mowa w ust.3: 

a) w następnym dniu roboczym, w godz. 8:00 – 10:00, zgłoszenie o potrzebie 
wykonania usługi zostanie przekazane telefonicznie po godz. 18:00 danego dnia. 

7. Wykonawca czyste pranie dostarczy do miejsca jego odbioru nie później niż w ciągu 24 
godzin licząc od dnia jego odebrania, w godz. 8:00 - 10:00.  

8. Wykonawca gwarantuje, iż środki i maszyny użyte do wykonania usług: 
a) są dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
b) nie spowodują uszkodzenia lub zniszczenia powierzonych mu rzeczy. 

9. Wykonawca oświadcza, że spełnia wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące 
należytego wykonania przedmiotu umowy, co potwierdza protokołem z kontroli 
przeprowadzonej przez właściwą Inspekcję Sanitarną, którego kopia stanowi załącznik do 
niniejszej umowy.  

10. Zamawiający ma prawo dokonania kontroli sposobu i jakości wykonywanych usług przez 
Wykonawcę, w tym do wstępu do pomieszczeń, w którym świadczone są usługi, bez 
konieczności wcześniejszego zawiadamiania Wykonawcy. Kontrola może być 
przeprowadzona w godzinach pracy Wykonawcy oraz nie może utrudniać wykonywania 
pracy przez pracowników Wykonawcy. 

 
TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY 

 
§ 3 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia 01.02.2014 roku do dnia 
31.01.2015 roku, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 i 4. 
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2. Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym, bez zachowania 
okresu wypowiedzenia może nastąpić w razie rażącego naruszenia przez Wykonawcę 
warunków umowy tj.: 
a) naruszenie postanowienia § 2 ust. 8 a) i b) tj. zastosowanie środków do wykonania 

usług niedopuszczonych do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub 
środków powodujących uszkodzenia lub zniszczenia powierzonych rzeczy; 

b) naruszenie § 2 ust. 6, poprzez 3 (trzy) kolejnych przypadków nieodebrania prania we 
wskazanym w tym przepisie czasie, mimo odpowiedniego zgłoszenia Zamawiającego.  

3. Z chwilą, gdy kwota zamówień częściowych, o których mowa w § 2 ust. 4 osiągnie 
wartość określoną w § 4 ust. 3 niniejszej umowy, umowa ulega rozwiązaniu. Dniem 
rozwiązania umowy jest dzień zapłaty przez Zamawiającego za ostatnie dokonane 
zamówienie, które osiągnęło wartość wskazaną w niniejszym ustępie.  

4. Jeżeli kwota zamówień częściowych, o których mowa w § 2 ust. 4 nie przekroczy 
wartości określonej w ust. 3 do dnia upływu terminu obowiązywania umowy, wówczas 
Strony umowy mogą w drodze –zmiany umowy uzgodnić, że umowa będzie trwała do 
czasu spełnienia warunków z § 4 ust. 3. 

 
WYNAGRODZENIE. ZASADY PŁATNOŚCI 

 
§ 4 

1. Strony ustalają wysokość wynagrodzenia według cen jednostkowych brutto podanych             
w ofercie Wykonawcy w sposób następujący: 
a) pranie, krochmalenie (średnie), maglowanie oraz konfekcjonowanie bielizny 

pościelowej za 1 kg – …………. zł (brutto); 
b) pranie, maglowanie oraz konfekcjonowanie ręczników pościelowych za 1 kg – ……… 

zł (brutto); 
c)  pranie, maglowanie oraz i konfekcjonowanie obrusów, nakładek oraz serwetek 

bawełnianych za 1 kg – …………. zł (brutto). 
2. Kwoty określone w ust. 1 zawierają wszelkie koszty związane z wykonaniem usług 

będących przedmiotem niniejszej umowy, w szczególności koszty robocizny, środków 
piorących oraz odbioru przez Wykonawcę brudnego i dostarczenia czystego prania. 

3. Łączna wartość zamówienia określonego w § 4 ust. 1 przez cały okres realizacji umowy 
wynosi  …………. złotych brutto.  

4. Wykonawca będzie wystawiał miesięcznie faktury za kolejne zamówienia częściowe,  
a nie za cały przedmiot zamówienia łącznie, na podstawie zestawienia miesięcznego 
protokołów sporządzanych każdorazowo przy dostawie danej partii czystego prania przez 
Zamawiającego i Wykonawcę zawierających rodzaj i ilość (w kilogramach) 
dostarczonego Zamawiającemu wypranego prania. Faktura VAT płatna będzie w terminie 
do 30 dni od dnia jej otrzymania i winna zawierać informacje dotyczące m.in. rodzaju 
prania oraz ich ilości. 

5. Zamawiający zapłaci należność wynikającą z faktury VAT na rachunek Wykonawcy               
w niej wskazany. 

 
 

ISTOTNE ZMIANY UMOWY 
§5 

1. Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących 
przypadkach i na określonych warunkach: 
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1) dopuszczalna jest zmiana sposobu świadczenia usług na lepszej jakości lub 
powodująca usprawnienie, w ich realizacji przy zachowaniu tożsamości 
wynagrodzenia Wykonawcy; 

2) dopuszczalne są zmiany wynagrodzenia spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem 
stawki VAT: 
a) jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów związanych              

z realizacją niniejszej Umowy dopuszcza się możliwość zwiększenia 
wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie zapłaconego 
podatku VAT; 

b) jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów związanych             
z realizacją niniejszej Umowy dopuszcza się możliwość zmniejszenia 
wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie zapłaconego 
podatku VAT; 

3) dopuszczalna jest zmiana polegająca na zwiększeniu liczby miejsc odbioru prania na 
terenie miasta Jarocina - zmiana ta nie może powodować zmiany wynagrodzenia 
Wykonawcy; 

4) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez 
zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy); 

5) dopuszczalne są zmiany postanowień umowy, które wynikają ze zmiany 
obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie postanowień 
umowy do nowego stanu prawnego; 

6) dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji umowy z przyczyn określonych w § 3 ust. 
3 i 4 umowy; 

7) jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla 
Zamawiającego. 

2. Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania 
formy pisemnej. Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania 
okoliczności uprawniających do dokonania tej zmiany. 

 
 

KARY UMOWNE 
 

§6 
1. Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne z tytułu: 

1) opóźnienia w odbiorze brudnego prania, w terminach określonych w § 2 ust. 6,                           
w wysokości 0,5 % wartości (brutto) danej partii prania, za każdą godzinę opóźnienia; 

2) opóźnienia w dostarczeniu czystego prania, w terminie określonym w § 2 ust. 7,                         
w wysokości 5 % wartości (brutto) danej partii prania, za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia; 

3) nienależytego wykonania umowy polegającego w szczególności na dostarczeniu 
czystego prania pogniecionego, nie wykrochmalonego, nie wymaglowanego, wtórnie 
zabrudzonego w wysokości 10 % wartości (brutto) danej partii prania. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie 
wynagrodzenia, liczone od wartości zaległej faktury. 

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych                      
z wynagrodzenia Wykonawcy po uprzednim poinformowaniu jego pisemnie o sposobie 
ich wyliczenia. 
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4. Maksymalna łączna kwota kar umownych, o których mowa w ust. 1 umowy nie może 
przekraczać 30% wartości (brutto) partii prania w związku, z którą kary zostały 
naliczone.. 

5. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wartość zastrzeżonych 
kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych. 

 
 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
 

§ 7 
1. Reklamacje, co do ilości i jakości dostarczonego prania zgłaszane będą w terminie do 

trzech dni roboczych od daty dostarczenia Zamawiającemu zakwestionowanej partii 
prania. Zgłaszanie reklamacji odbywać się będzie faksem lub pocztą elektroniczną                   
i potwierdzone protokołem odbioru nienależycie wykonanej i zakwestionowanej usługi. 

2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż usługa nie została wykonana                        
z należytą starannością, Wykonawca zobowiązany jest do powtórzenia wykonania usługi, 
co do zakwestionowanej części prania na własny koszt. Powtórzenie wykonania usługi nie 
wyłącza innych uprawnień Zamawiającego. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wszelkie 
uszkodzenia prania i inne szkody wynikające z przyczyn leżących po jego stronie  
w zakresie realizacji przedmiotu umowy. W przypadku stwierdzenia braku ilościowego 
dostarczonego prania lub jego zniszczenia, Zamawiającemu przysługuje prawo obciążenia 
Wykonawcy kwotą stanowiącą równowartość brakującej lub zniszczonej ilości sztuk 
prania po ich aktualnych cenach rynkowych. 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 8 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz  ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Ewentualne spory powstałe w toku realizacji niniejszej umowy strony rozwiązywać będą     
w sposób polubowny. W razie braku porozumienia spory rozstrzygać będzie właściwy sąd 
powszechny dla siedziby Zamawiającego. 

 
 

§ 9 
Zmiany niniejszej umowy oraz oświadczenia składane w trakcie jej realizacji wymagają 
formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 
§ 10 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 
Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego. 
 
 
 

WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 
 



 
-   Świadczenie usług pralniczych dla Hotelu i Restauracji „Jarota” w Jarocinie  - 

 
Załącznik nr 5 do SIWZ 

 
 
............................................... 
(pieczęć adresowa firmy wykonawcy) 
 

 
WYKAZ USŁUG ZREALIZOWANYCH  
W CIĄGU OSTATNICH TRZECH LAT 

 

Przedmiot zamówienia Data i miejsce 
realizacji usługi Zamawiający Wartość 

brutto 
1. 
 

   

2. 
 

   

3. 
 

   

4. 
 

   

5. 
 

   

6. 
 

   

7. 
 

   

8. 
 

   

9. 
 

   

10. 
 

   

 
 
W załączeniu …….*  dowodów potwierdzających, że w/w usługi zostały 
wykonane należycie lub są wykonywane  
 
............................ , dn. ..................... . 
 

                                                   ........................................................... 
                                                                                  (podpisy osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy 

                                                                              lub posiadających pełnomocnictwo) 

  

* ilość 


