Dodatek nr 3 do SIWZ
U M O W A projekt
Zawarta w dniu ...................2013r w Sokółce pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Sokółce z siedzibą w 16-100 Sokółka ul. gen.
Władysława Sikorskiego 40, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000003870, nr NIP 545-14-93-579, reprezentowanym przez:
1.Jerzego Kułakowskiego
- dyrektor
zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym,
a .............. reprezentowaną przez:
1........................................................................
2...........................................................................
zwanym w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą
Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie przetargu publicznego nieograniczonego o wartości
przekraczającej w złotych równowartość 200000 euro rozstrzygniętego w dniu ...............2013r.

nie

§1
1. Od dnia 08.11.2013r Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi pralniczej wraz
z transportem zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy (sporządzonym w oparciu o ofertę
Wykonawcy).
§2
1. Podstawą ustalenia wartości miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy będzie ilość upranej bielizny
przemnożona przez cenę wynikającą z formularza ofertowego za 1 kg lub 1szt.
2. Należności Wykonawcy za wykonane usługi będą płatne na podstawie faktur VAT wystawianych przez
Wykonawcę za każdy miesiąc kalendarzowy.
3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należności na konto Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie do 60
dni od daty otrzymania faktury.
4. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca nie może przenieść na inny podmiot wierzytelności przysługujących mu
względem Zamawiającego, a wynikających z niniejszej umowy, bez zgody organu tworzącego.
§3
1. Usługi objęte przedmiotem umowy będą wykonywane w siedzibie Wykonawcy.
2. Pralnia winna posiadać pozytywna opinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotycząca prowadzenia usług
pralniczych dla jednostek ochrony zdrowia, w tym w szczególności bielizny ogólnoszpitalnej.

3. Wykonawca zabezpieczy ciągłość świadczenia usług, w przypadku wystąpienia awarii urządzeń pralniczych.
§4

1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiotowa usługa wykonywana będzie rzetelnie i z należytą starannością
zgodnie z obowiązującymi wymogami sanitarnymi i higienicznymi, jakie nakładane są na proces prania oraz
zgodnie z technologią i warunkami obowiązującymi w placówkach służby zdrowia.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i materialną za wykonywane usługi pralnicze w zakresie jakości i
zgodności z wymogami sanitarnymi wobec organów kontroli tj: (Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Państwowa
Inspekcja Pracy, BHP, Zespół ds Zakażeń Szpitalnych u Zamawiającego).
3. W przypadku wykonania usługi o niewłaściwej jakości Wykonawca w ramach reklamacji usunie
nieprawidłowości na własny koszt.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo do reklamacji w przypadku nieprawidłowego wykonania usługi Wykonawca
ma obowiązek rozpatrzyć i załatwić (nieodpłatnie) każdorazowo złożoną reklamację w terminie nie dłuższym niż
3 dni robocze od dnia złożenia reklamacji.
5. W przypadku nie dochowania terminu o którym mowa w treści umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w
wysokości 0,02% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia.
6. O wszystkich stwierdzonych wadach Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę na piśmie.
7. Wykonawca raz w miesiącu podczas trwania umowy własnym staraniem i na własny koszt wykona i dostarczy
Zamawiającemu kopię badań mikrobiologicznych wykonanych w pralni Wykonawcy potwierdzonych przez
certyfikowane laboratorium mikrobiologiczne. Zamawiający będzie miał prawo do przeprowadzenia we własnym
zakresie okresowych kontroli czystości mikrobiologicznej w chwili dostarczenia bielizny do magazynu
Zamawiającego. Pobranie próbek wymazu odbędzie się w obecności pracownika Wykonawcy.
§5
1. Zamawiający może odstąpić od umowy bez prawa Wykonawcy do odszkodowania, jeżeli:
a) zostanie zgłoszona upadłość Wykonawcy lub rozwiązanie firmy,

b) zostanie dokonane zajęcie majątku Wykonawcy służącego wykonaniu umowy na podstawie tytułu

egzekucyjnego,
c) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania usługi i nie kontynuuje jej pomimo

dodatkowego wezwania Zamawiającego.
d) Wykonawca nie wykonuje usługi zgodnie z umową lub nienależycie wykonuje zobowiązania umowne,

2. Wykonawca może odstąpić od umowy bez prawa Zamawiającego do odszkodowania jeżeli:
a) Zamawiający zalega z zapłatą przez trzy kolejne miesiące.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.
4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Zamawiający powiadomi o
zamiarze odstąpienia od umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
§6
1. Osobą upoważnioną do kontaktów, a także odbioru zamówień i składania reklamacji ze strony Wykonawcy
jest: .......................................................................... tel. ......................................................
2. Ze strony Zamawiającego, za prawidłową realizację umowy pod względem merytorycznym odpowiedzialna
jest:........................................ ......................tel. ....................
3. Strona zainteresowana poinformuje drugą Stronę niniejszej umowy w formie pisemnej o każdorazowej zmianie
osoby upoważnionej do składania lub odbioru niniejszych zamówień. To samo dotyczy zmiany jej danych.
§7
1. Umowa zostaje zawarta na okres 36 miesięcy licząc od dnia jej podpisania tj. do dnia ............2016r.
2. Strony zastrzegają sobie prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 1 miesięcznego okresu
wypowiedzenia.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości brutto umowy wskazanej w
załącznik nr 1 do niniejszej umowy, w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z naruszeniem §7
ust.2 umowy , lub w przypadku konieczności wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z winy leżącej po
stronie Wykonawcy.
§8
1. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle realizacji postanowień umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie
sądów właściwych miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§9
1. Z zastrzeżeniem ust. 2 Strony mogą zmienić postanowienia umowy w formie pisemnego aneksu.
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że zaistniała jedna z okoliczności wymienionych w ust. 3, na zasadach
określonych w ust. 4.
3. W trakcie obowiązywania umowy strony dopuszczają następujące zmiany jej postanowień:
1) Istotne zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano
wyboru wykonawcy, wyłącznie w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa (VAT) mających
wpływ na realizację umowy – za zgodą obu stron
2) zmianę osób wyznaczonych przez Strony do nadzoru,
a) zmianę terminu realizacji umowy w wyniku działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na
terminowość wykonywania usługi.
4. Każda ze stron umowy, która poweźmie informację o okolicznościach stanowiących podstawę do
wprowadzenia stosownych zmian w treści umowy, zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym drugą
stronę przedstawiając propozycję aneksu.
5. W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 10
1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy, 1 egz. dla
Zamawiającego.
WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik nr 1
cenowy do umowy zawartej w dniu ..............2013r. w Sokółce pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Sokółce z siedzibą w Sokółce ul. gen. Władysława
Sikorskiego 40, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000003870, nr NIP 545-14-93-579 reprezentowanym przez:
1. Jerzego Kułakowskiego
- dyrektor
zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym,
a ............................ reprezentowaną przez:
1. .......................................................... 2. .................................................
zwaną w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą
§1
Strony ustalają ceny obowiązujące w ramach umowy:
,,Usługa pralnicza” - pranie z pełną dezynfekcją oraz prasowaniem i znakowaniem bielizny szpitalnej, odzieży
pacjentów, odzieży ochronnej, odzieży roboczej, poduszek z anilany i pierza, koców, materaców, pokrowców na
materace, udogodnienia, kołdry, ręczniki, pieluchy, bielizna dla dzieci i niemowląt (kaftaniki, czapeczki, kocyki),
firan, ścierek, nakładek do mopów. Wykonawca po podpisaniu umowy użyczy Zamawiającemu urządzenie znakujące
wraz z etykietami na okres 30 dni ...

L.p
1
2

Nazwa asortymentu / usługi
Usługi pralnicze wraz z transportem dla SP ZOZ w
Sokółce wg asortymentu i ilości wyszczególnionych
w dodatkach do SIWZ.
Usługi pralnicze wraz z transportem dla poduszek z
pierza dla SP ZOZ w Sokółce

J.m.

Ilość

kg

200000

szt

1620

Cena jedn
netto

%
VAT

Wartość umowy netto ................... zł, brutto ................. zł.
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Cena jedn
brutto

