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          Załącznik nr 3 do SIWZ                                                                              PROJEKT                                              
               



UMOWA  NR ………..


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 4/2009 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
	Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług w zakresie dozoru mienia będącego w posiadaniu Zamawiającego znajdującego się na terenie              i w budynku przy ul. Szpitalnej 2 w Koszalinie oraz konwojowania wartości pieniężnych.
	Szczegółowy zakres dozoru oraz harmonogram jego wykonywania określa “Regulamin Ochrony ZOZ MSWiA w Koszalinie” stanowiący załącznik do niniejszej umowy i będący jej integralną częścią.
	Ochronę w czasie pełnienia służby, zgodnie z Regulaminem Ochrony, sprawował będzie  1 pracownik Wykonawcy – agent ochrony.


§ 2
	Wykonawca obowiązany jest do naprawienia szkody powstałej wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zleconej ochrony, w szczególności spowodowanej przez:
	nieprzestrzeganie regulaminu ochrony

zaniechanie ochrony obiektu
niezachowanie należytej staranności przy wykonywaniu ochrony
wprowadzenie się sprawującego ochronę w stan, który uniemożliwia lub ogranicza jej pełnienie
umożliwienie wstępu do ochranianego obiektu osobom nieuprawnionym.
	Wykonawca nie odpowiada za szkody w mieniu Zamawiającego wynikłe wskutek przestępstw dokonanych przy użyciu niebezpiecznych narzędzi, jeżeli pełniący ochronę nie mógł jej wykonać z powodu grożącego mu niebezpieczeństwa utraty zdrowia lub życia.
	Ustalenie wysokości szkody następować będzie na podstawie cen rynkowych obowiązujących w dniu powstania szkody.

§3
	Wykonawca na uzasadniony wniosek Zamawiającego obowiązany jest do zmiany osób sprawujących ochronę. Zmaina powinna nastąpić w ciągu 7 dni od złożenia wniosku.
	Do kontroli pracy osób sprawujących ochronę Zamawiający upoważnia                           p. Ewę Kasprowicz, tel. 94 3471682.

§ 4
	Konwojowanie wartości pieniężnych odbywać sie będzie na trasie: ZOZ MSWiA           ul. Szpitalna 2 – Bank Millennium ul. 1-go Maja 34 codziennie w godz. 14.00 – 15.00.

Wartości pieniężne konwojowane będą samochodami Wykonawcy spełniającymi wymogi aktualnie obowiązujących przepisów.
Przekazanie wartości pieniężnych do transportu odbywać się będzie na odpowiednim dokumencie podpisanym przez upoważnionych pracowników Zamawiającego                    i Wykonawcy.
	Pojemniki z transportowanymi wartościami pieniężnymi zawierać będą nie więcej niż równowartość 2000 euro.
§ 5
	Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą za wykonanie usług objętych umową nastąpi co miesiąc na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę poprzedzonej podpisanymi przez zamawiającego i Wykonawcę protokołami wykonania usługi ochrony mienia i konwojowania wartości pieniężnych.

Należność Wykonawcy płatna będzie przez Zamawiającego przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury z konta Zamawiającego w Banku Millennium S.A.                 w Warszawie nr 71 1160 2202 0000 0000 6175 0405.
	Strony ustalają, że o spełnieniu świadczenia decyduje data złożenia przelewu w banku.

§6
	Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonywanie usługi ochrony mienia stanowić będzie każdorazowo iloczyn ilości godzin sprawowanej ochrony w ciągu miesiąca oraz stawki godzinowej wynikającej z oferty przetargowej w wysokości ……………. zł. brutto.
	Wynagrodzenie Wykonawcy za usługę konwojowania wartości pieniężnych stanowić będzie każdorazowo iloczyn ilości wykonanych konwojów w ciągu miesiąca oraz ceny za 1 konwój wynikającej z oferty przetargowej w wysokości…………….. zł.brutto.

Stawka godzinowa podana w ust. 1 oraz cena za 1 konwój podana w ust. 2 mogą ulec zmianie (podwyższeniu) 1 raz w roku kalendarzowym nie więcej jednak niż o wskaźnik inflacji ogłaszany przez GUS. Zmiana wynagrodzenia wymaga zgody obu stron umowy.

§ 7
	Umowę zawiera się na czas określony od  01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2013 r.
	Wcześniejsze rozwiązanie umowy może nastąpić za uprzednim wypowiedzeniem przez każdą ze stron.
	Okres wypowiedzenia umowy wynosi 2 miesiące i liczy się od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym nastapiło wypowiedzenie.
	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 osobom trzecim bez zgody Zamawiającego.
§ 8
Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9
W kwestiach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 10
Spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane w drodze negocjacji, a w przypadku braku porozumienia przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony.
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