Załącznik nr 5 do SIWZ

Wzór umowy
Umowa nr 3/PCM/2010
Zawarta w dniu………………………………….., w……………………………. pomiędzy:
Powiatowym Centrum Medycznym Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie,

ul.

Warszawska 104, 98-400 Wieruszów, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000309670; NIP 9970128656, REGON
100540800, reprezentowanym przez:
Prezesa – Eunikę Adamus
Zwaną dalej Zamawiającym,
A
………………………………………………………………………………………….. z siedzibą w
…………………………………………… wpisaną w ……………………………………………….,
NIP……………………………, REGON……………………….., reprezentowanym (Imię i nazwisko osoby
reprezentującej Wykonawcę, oznaczenie funkcji,
Zwanym dalej Wykonawcą

§1
Umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru oferty Wykonawcy dokonanym po przeprowadzeniu postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
poniŜej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8
/wartość nie przekracza wyraŜonej w złotych równowartości kwoty 193.000 euro, ustawy z dnia

29

stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych.

§2
1.

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania świadczenie usług pralniczych dla PCM Sp. z
o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10
listopada 2006 r, w sprawie wymagań, jakimi powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym
pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej , oraz ustawą o chorobach zakaźnych i zakaŜeniach
(Dz. U.2001 nr 126 poz.1384 z późn. zm.).

2.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pralniczych polegających na praniu, prasowaniu,
dezynfekcji, maglowaniu, krochmaleniu bielizny i pościeli szpitalnej.

3.

Zakres, wyszczególnienie: świadczenie kompleksowej usługi w zakresie prania, dezynfekcji, sterylizacji,
/dotyczy bielizny noworodkowej/, maglowaniu, krochmaleniu oraz transporcie bielizny i innych rzeczy
poddawanych wymienionym procesom stanowiących wyposaŜenie szpitala.

4.

Szczegółowy opis zakresu świadczenia usług pralniczych dla PCM Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w
Wieruszowie, zawiera załącznik nr 7 do SIWZ.

§3
1.

Wykonawca oświadcza, Ŝe prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług pralniczych i posiada
potencjał produkcyjny umoŜliwiający wykonanie usług wymienionych w § 2 umowy obejmujących średnio
1400 kg/miesiąc prania.

2.

Wskazane w § 3 ust. 1 ilości i asortyment bielizny pościelowej oraz innych rzeczy przeznaczonych do
prania mogą ulec zmianie w zaleŜności od potrzeb Zamawiającego poprzez zmniejszenie bez uzyskania z
tego tytułu roszczeń Wykonawcy o wykonanie usługi pralniczej pozostałej ilości towaru.

§4
1.

Wykonawca gwarantuje ciągłość świadczenia usług pralniczych w dni pracy tj. od poniedziałku do piątku
/codziennie/, w przypadku wystąpienia kolejno wolnych dni od pracy lub świąt następujących po sobie,
przerwa nie moŜe być dłuŜsza niŜ dwa dni.

2.

Zasady przekazywania bielizny brudnej:
a)

Bielizna brudna, w workach oznaczonych wg podziału na asortyment i komórkę organizacyjną będzie
dostarczana do miejsca wyznaczonego /punkt bielizny brudnej/ wraz ze spisem zdawczo – odbiorczym.

b) Odbierana będzie z punktu bielizny brudnej w dniach wymienionych w § 4 pkt. 1 umowy o godz. 7.00
– 9.00.
3.

Zasady odbioru bielizny czystej:
a)

Bielizna czysta odbierana będzie z punktu wyznaczonego /punkt bielizny czystej/ w dniach
wymienionych w § 4 pkt. 1 umowy o godz. 7.00 – 9.00.

b) Bielizna winna być posegregowana wg podziału na asortyment i komórkę organizacyjną, wraz ze
spisem zdawczo – odbiorczym,
c)

Bielizna przed dostawą winna być naprawiona,

d) Ilość bielizny czystej musi się zgadzać z bielizną brudną przekazaną z danej komórki pod względem
ilościowym i asortymentowym,
e)

Bielizna noworodkowa, dziecięca i operacyjna winna być pakowana asortymentowo,

f)

Bielizna nie nadająca się do naprawy, przekazywana będzie Zamawiającemu, pakowana osobno z
podziałem na komórki pod względem ilościowym i jakościowym wraz z załączonym spisem ww.
bielizny.

4.

Wykonawca oświadcza, ze ponosi pełną odpowiedzialność materialną za zniszczoną bieliznę, powstałe
uszkodzenia oraz stwierdzone braki na podstawie protokołów przekazania i odbioru bielizny.
Odpowiedzialność materialna Wykonawcy związana będzie przede wszystkim z zakupem nowej bielizny
lub zapłatą równowartości.
§5

1.

Wykonawca ponosił będzie pełną odpowiedzialność prawną i materialną za wykonanie usługi pralnicze w
zakresie jakości i zgodności z wymogami sanitarnymi wobec organów kontroli PPIS, PIP. BHP.

2.

W przypadku stwierdzenia niewłaściwego wyprania bielizny Wykonawca wykonuje usługę ponownie na
własny koszt.
§6

1.

Strony ustalają, Ŝe obowiązuje stałość cen w okresie trwania umowy.

2.

Strony ustalają, Ŝe rozliczenie finansowe, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz
wybraną ofertą Wykonawcy będzie dokonywane w okresach miesięcznych.

3.

4.

5.
6.

Cena 1 kg czystej bielizny w stanie suchym wynosi:
- cena netto
…………………………….. zł
- podatek VAT…….% ……………………… zł
- cena brutto
……………………………. zł
Słownie:………………………………………………
Cena netto oferowanej usługi jest wiąŜąca dla stron umowy przez okres jej trwania. Zmiana ceny moŜe
nastąpić w przypadku zmiany stawki podatku VAT, z dniem wejścia w Ŝycie aktu prawnego zmieniającego
stawkę.
Wartość usług pralniczych stanowiących przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy wynosi brutto
………………………. zł (słownie:……………………………….. zł)
Wartość dostaw stanowiących przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy moŜe ulec zmianie nie więcej
jednak niŜ o 20%.
§7

1.

Strony ustalają 30- dniowy termin płatności za wykonanie usługi, na podstawie dostarczonej przez
Wykonawcę faktury VAT wraz z kopią potwierdzenia /podpisanego przez przedstawicieli obu stron)
dostarczonej, zwaŜonej i przyjętej czystej bielizny.

2.

Wykonawca wystawi kolejno faktury za usługi wykonane w poprzednim miesiącu.

3.

Zapłata naleŜności Wykonawcy nastąpi na konto wskazane w fakturze VAT wystawionej dla
Zamawiającego.
§8

1.

Niniejszą umowę strony zawierają na okres:…………………..

2.

W uzasadnionych przypadkach umowa moŜe zostać przedłuŜona jeśli wartość umowy określona w § 6 pkt.4
umowy nie została przekroczona.
§9

1.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia z naleŜytą starannością i terminowo.

2.

Wykonawca oświadcza, Ŝe zapoznał się z warunkami realizacji przedmiotu zamówienia.

§ 10
1.

Umowa moŜe być rozwiązana w trakcie jej realizacji w następujących przypadkach:
a)

Za wypowiedzeniem przez kaŜdą ze stron z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia,

b) W trybie natychmiastowym przez kaŜdą ze stron w przypadku raŜącego naruszenia postanowień
niniejszej umowy w oparciu o pisemne uzasadnienie, a w szczególności w przypadku niedostarczenia
jej w takiej ilości jaka została przekazana przez Zamawiającego lub w przypadku odmówienia przez
Wykonawcę usunięcia wad powstałych w wyniku niedokładnego wykonania przedmiotu umowy.
c)
2.

Za porozumieniem stron w kaŜdym czasie

Zamawiający jest obowiązany kaŜdorazowo zgłosić nieprawidłowości w wykonaniu powierzonych usług na
piśmie w terminie 2 dni od chwili ich ujawnienia. Reklamacje w przedmiocie jakości wykonania usługi,
zniszczenie rzeczy, terminów itp. winny być złoŜone przez Zamawiającego na piśmie i rozpatrzone przez
Wykonawcę w terminie 7 dni. Nieuzasadnione oddalenie reklamacji lub brak jej rozpatrzenia naleŜy
uznawać jako naruszenie warunków umowy.

3.

Począwszy od drugiego zgłoszenia uzasadnionej i przyjętej przez Wykonawcę uwagi w tej samej kategorii,
zastosowana zostanie kara umowna polegająca na potrąceniu z faktury wystawionej za dany miesiąc 0,5%
za kaŜde następne zgłoszenie.

4.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie
publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający moŜe odstąpić od
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku
Wykonawca moŜe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia naleŜnego z tytułu wykonania części umowy.

5.

Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności i zawierać
uzasadnienie.
§ 11

Strony zastrzegają sobie prawo do naliczenia odszkodowania w przypadku zaistnienia szkody z tytułu realizacji
umowy do udokumentowanej rzeczywiście poniesionej wysokości.
§12
1.

Zamawiający wyznacza do bieŜącej współpracy z Wykonawcą, kontroli i nadzorowania realizacji
przedmiotu zamówienia następujące osoby:
…………………………………………………………………………………….Tele………………………
……………..

2.

Do bieŜącej współpracy z Zamawiającym w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca
wyznacza następujące osoby:
……………………………………………………………………………………
Tele…………………………………….
§ 13

1.

Wykonawca nie moŜe przenieść wierzytelności wynikającej z realizacji niniejszej umowy na osobę trzecią,
ani teŜ obciąŜyć tą wierzytelnością na rzecz osoby trzeciej.

2.

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować umowę osobiście i nie moŜe przenieść praw i obowiązków
wynikających z tej umowy na osoby trzecie.
§ 14

1.

W razie niewykonania lub nienaleŜytego wykonania zobowiązania Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
kary umowne:
a)

W wysokości 0,03% wartości umowy w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy, za kaŜdy dzień
opóźnienia w dostarczeniu i odbiorze przedmiotu zamówienia.

b) W wysokości 20% wartości umowy w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy
c)

W wysokości 0,05% wartości umowy w przypadku opóźnienia w usunięciu wad w dostarczonej partii
przedmiotu umowy, za kaŜdy dzień opóźnienia.
§ 15

1.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia
2004 Prawo zamówień publicznych.

2.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonane tylko zgodnie z postanowieniami art.
144 cytowanej ustawy Prawo zamówień publicznych. Strony ustalają, Ŝe moŜna dokonać zmiany
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru

Wykonawcy tylko w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności,
których nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy oraz gdy zmiany te są korzystne dla
Zamawiającego.
3.

Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.

4.

Wszelkie spory wynikające z postanowień niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.

5.

Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować Zamawiającego o wszelkich zmianach statusu
prawnego i finansowego swojej firmy, a takŜe o wszczęciu postępowania upadłościowego bądź
likwidacyjnego.
§ 16

Integralną częścią umowy jest SIWZ oraz oferta Wykonawcy.
§ 17
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŜdej ze stron.
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