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          Załącznik nr 4 do SIWZ                                                                              PROJEKT                                              
               



UMOWA 
NA USŁUGI PRALNICZE


zawarta w dniu ……………………. w Koszalinie, pomiędzy: 

.......................................................... z siedzibą ............................................
reprezentowanym przez .................................................................................
zwanym w  treści umowy Wykonawcą,

         a 

Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji                  w Koszalinie z siedzibą przy ul. Szpitalnej 2, 75-720 Koszalin , wpisanym do Rejestru  Stowarzyszeń Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000006439,      akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, NIP:  669-21-91-946;  REGON:  330904973
reprezentowanym przez  ……………………………………………………………….
zwanym dalej Zamawiającym.


W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne nr 3/2009 w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223,  poz. 1655 z późn. zm.). strony zawierają umowę          o treści następującej:

§ 1
1.   Przedmiotem umowy jest wykonywanie usług pralniczych w następującym zakresie:
	poszwy, poszewki, prześcieradła, serwetki, obrusy, ścierki, worki – pranie wodne, krochmalenie, maglowanie, wybielanie, dezynfekcja
	fartuchy płócienne, fartuchy z tworzyw sztucznych, kilderki, piżamy – pranie wodne, prasowanie, wybielanie, lekkie krochmalenie, dezynfekcja

firany, zasłony, ręczniki frotte, szlafroki, koce, podkłady gumowe, odzież robocza (spodnie, bluzy, koszule) – pranie wodne, suszenie, wybielanie (firany), dezynfekcja.
2.  Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje obowiązek wykonania usług określonych 
      w ust. 1.
§ 2
	Dostawa przedmiotów objętych umową oraz ich zwrot Zamawiającemu po wykonaniu usługi nastąpi transportem Wykonawcy w obecności upoważnionych przedstawicieli stron za pokwitowaniem.

Strony ustalają, że usługi będące przedmiotem umowy będą wykonywane w ciągu tygodnia w następujących dniach i godzinach:
	dostawa : wtorki i piątki w godz.  od 7.30 do 14.30
	odbiór:     wtorki i piątki w godz. od 7.30 do 14.30.
3.  Do kontaktów w sprawach związanych z niniejszą umową Zamawiający wyznacza
       p. Zofię Spławińską.
§ 3

	Umowę zawiera się na czas określony od  01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2013 r.
	Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia dokonanego na koniec miesiąca kalendarzowego.

Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia odpowiedzialności za jednostronne rozwiązanie umowy w przypadku zalegania przez Zamawiającego z zapłatą wynagrodzenia za wykonane usługi co najmniej przez dwa kolejne miesiące.
Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia odpowiedzialności za jednostronne rozwiązanie umowy w przypadku trzykrotnego stwierdzenia nieterminowego lub rażąco nieprawidłowego wykonania przez Wykonawcę usług objętych umową lub powierzenia ich wykonywania osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego.
	W przypadku nieterminowego wykonania lub nieprawidłowego, w ocenie Zamawiającego, wykonywania usług objętych umową Zamawiający, o ile uzna to za konieczne, w celu zapewnienia ciągłości wykonywania prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy może powierzyć wykonanie usług innej osobie. Koszt zleconych usług ponosi w całości Wykonawca.
§ 4

	Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania niniejszej umowy z należytą starannością   i dokładnością.
	Oceny prawidłowości wykonywania prac objętych umową dokonuje Zamawiający,           a ewentualne zastrzeżenia zgłasza bezpośrednio Wykonawcy.
	Wykonawca zobowiązuje sie do dokonania wszelkich poprawek na żądanie Zamawiającego, o ile konieczność ich wykonania wynika z niewłaściwego wykonania usługi.

W przypadku nie dokonania poprawek, o których mowa w ust. 3 Zamawiający będzie uprawniony do obniżenia kwoty wynagrodzenia należnego za dany miesiąc o 5%. Skorzystanie z tego uprawnienia nie pozbawia Zamawiającego uprawnień, o których mowa w § 3 ust. 4.
	Jeżeli Wykonawca nie uznaje całości lub części zastrzeżeń zgłoszonych przez Zamawiającego w trybie określonym w ust. 2, przedstawiciele obu stron sporządzają protokół, w którym strony mogą określić wspólne stanowisko. Jeżeli strony nie określą wspólnego stanowiska w protokole, staje się on protokołem rozbieżności.
						
							§ 5

	Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie usług objętych umową będzie wyliczane według następujących stawek podanych w formularzu cenowym, będącym załącznikiem do oferty przetargowej:
	 poszwy, poszewki, prześcieradła, serwetki, obrusy, ścierki, worki, firany, zasłony, 
    ręczniki frotte, szlafroki, koce, odzież robocza (spodnie, bluzy, koszule), podkłady
    gumowe - ……………..zł./kg netto,
	 fartuchy płócienne, fartuchy z tworzyw sztucznych, kilderki, piżamy - …………zł./kg
    netto,
	 szycie, przyszywanie guzików, itp. dla wszystkich asortymentów - ……. ….. r-g netto.
	Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 będzie dokonywana na podstawie wystawionej zgodnie z obowiązującymi przepisami faktury za prace wykonane w danym miesiącu w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury, po sprawdzeniu przez Zamawiającego zgodności faktury z warunkami wykonania umowy, na podane konto Wykonawcy ………………………………………………………………………………
	Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.
	Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy w okresie trwania umowy, a określone w ust. 1, może ulec zmianie (podwyższeniu) jeden raz w roku kalendarzowym, nie więcej jednak niż o wskaźnik inflacji, ogłaszany przez GUS. 
Zmiana wynagrodzenia wymaga zgody obu stron umowy.
	Prace nieobjęte niniejszą umową wymagają dodatkowego zlecenia i będą rozliczane na podstawie odrębnych uzgodnień.

§ 6
	W przypadku zaginięcia lub całkowitego zniszczenia przedmiotów przyjętych przez Wykonawcę do prania Wykonawca zapłaci Zamawiającemu równowartość zniszczonego lub zaginionego przedmiotu, przy czym cenę przedmiotu ustala się wg cen rynkowych obowiązujących w dniu wyrównania szkody z uwzględnieniem stopnia zużycia.
	W razie uszkodzenia przedmiotów w toku prania, Wykonawca pokryje wartość szkody poniesionej przez Zamawiającego, przy czym wartość szkody określi komisja złożona       z przedstawicieli zainteresowanych stron.


§ 7
Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8
W kwestiach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 9
Spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane w drodze negocjacji, a w przypadku braku porozumienia przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony.
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