Załącznik nr 4 do SIWZ

UMOWA Nr ……./2014
(wzór)
Zawarta w dniu ……..2014r. w Myszkowie pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
ul. Wolności 29, 42-300 Myszków (NIP: 577-17-44-296) zarejestrowany w Sądzie
Rejonowym w Częstochowie, Wydz. Gospodarczy Nr KRS:0000007638, zwanym dalej
Zamawiającym, którego reprezentuje:
Dyrektor ……………………………….
a ……………………………............................ z siedzibą w ………………………………..
wpisanym do ewidencji dz. gosp. ………………(Nr KRS…………………………………
(NIP: …………………………………..)
zwanym w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez:
……………………….
- ………………………….
zawarta została umowa treści następującej:
§1
W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie „przetargu nieograniczonego” i
wyboru najkorzystniejszej oferty, Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług
pralniczych dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Myszkowie i podległych placówek tut.
Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Myszkowie ul. Wolności 29.
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Pranie wodne bielizny szpitalnej, operacyjnej, materacy, kocy, poduszek oraz odzieŜy
ochronnej i operacyjnej i innych (firany, zasłony, obrusy, mopy) dezynfekcja chemicznotermiczna i prasowanie, maglowanie i naprawy krawieckie oraz czyszczenie chemiczne
asortymentu nie nadającego się do prania wodnego.
2) Dostarczanie worków przeznaczonych do gromadzenia brudnego prania i druków
„dowód wydania bielizny szpitalnej” zgodnie z potrzebami Zamawiającego.
3) Usługi mają być świadczone do 24 godzin od chwili przekazania asortymentu pralniczego
za wyjątkiem odzieŜy fasonowej, która musi wracać do zamawiającego do 48 godzin od
chwili jej przekazania oraz materacy, kocy i poduszek, które mają wracać do zamawiającego
do 72 godzin od chwili przekazania.
4) Osoba dostarczająca bieliznę obowiązana jest posiadać prawidłowy ubiór – fartuch
ochronny i rękawice ochronne.
5) Bielizna czysta przywoŜona z pralni musi być poskładana i zapakowana w folię
jednorazowego uŜytku (worki), a odzieŜ ochronna na wieszakach takŜe w workach
foliowych- worki opisane nazwami oddziałów i placówek. Dostawa ma się odbywać w
wózkach jezdnych, a dezynfekcja wózków leŜy po stronie Wykonawcy.
6) Wykonawca poza kompleksową usługą prania zobowiązany jest do wykonywania
drobnych napraw bielizny takich jak: przyszywanie guzików, troczków, zszywanie rozdarć,
naprawa zamków i napów itp. Do obowiązku Wykonawcy w trakcie trwania umowy naleŜy
takŜe oznakowanie kocy i poduszek oraz nowo zakupionej przez Zamawiającego bielizny
pościelowej – znakowanie metodą „termopacz”. Decyzje co do ilości przekazywanego
asortymentu do znakowania Wykonawcy i oznaczeniach podejmuje Zamawiający, informując
o tym Wykonawcę.
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7) Ilość pranego asortymentu określa się w wysokości 108 000,- kg (t.j ok. 4500,- kg średniomiesięcznie).
8) Wykonywanie usług w zakresie odbioru i dostawy bielizny u Zamawiającego odbywać się
będzie pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godz. pomiędzy 7oo a 13oo.
WaŜenie brudnej bielizny przy odbiorze w obecności pracownika Zamawiającego wraz z
pisemnym potwierdzaniem.
9) W przypadku zaistnienia konieczności świadczenia w/w usług w soboty i inne dni
wolne od pracy szczegółowy jej zakres będzie uzgodniony z 7 dniowym wyprzedzeniem.
10) Zamawiający wymaga stosowania oddzielnych cykli prania bielizny pochodzącej z
oddziału dziecięcego, bloku operacyjnego, oddziału noworodkowego i odzieŜy ochronnej
personelu.
11)Transport bielizny odbywać się będzie odpowiednim pojazdem przystosowanym do
przewozu brudnej i czystej bielizny z barierą higieniczną, która uniemoŜliwia jakikolwiek
kontakt bielizny czystej z bielizną przeznaczoną do prania i aktualną opinię sanitarną
właściwej Terenowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej na pojazd.
12) Wykonawca przekaŜe raz w miesiącu (nieodpłatnie) potwierdzoną kserokopię aktualnego
badania potwierdzającego czystość mikrobiologiczną wypranej bielizny.
13) W przypadku braków i zniszczenia bielizny szpitalnej, oferent zobowiązuje się do
ich bieŜącego uzupełnienia.
14) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli jakości świadczonych usług w trakcie i
po ich wykonaniu. W razie niewłaściwego wykonania usługi zamawiający przekaŜe
Wykonawcy zakwestionowane partie bielizny do powtórnego wykonania usługi i nie
potwierdzając odbioru rachunku za usługę wykonaną niewłaściwie.
15.Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość wizytacji pralni Wykonawcy przed podpisaniem
umowy oraz w trakcie trwania umowy.

§2
1. Wartość usług w oparciu o złoŜoną ofertę ustala się na kwotę:
……… zł/1 kg odbieranego prania /netto/
słownie netto: …………………………….
……….. zł/ 1 kg odbieranego prania /brutto z VAT /
słownie brutto: …………………………...
2.Wartość całości usług ustala się na kwotę
netto: …………………………. zł
słownie: ………………………………………………………………………………
VAT: ………………..zł
brutto z VAT: ……………………… zł
słownie: ………………………………………………………………………………
§3
1. W ramach realizacji w/w umowy Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania stałej ceny,
zgodnie ze złoŜoną ofertą przez okres …………………… t.j. do dnia …………. .
2. Wykonawca zobowiązuje się do starannego wykonywania usług i bierze
odpowiedzialność za ich jakość, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami
sanitarnymi.
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§4
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za wykonywane usługi zgodnie z ustalonymi
cenami, w/g wystawionej faktury (r-ku) przelewem w terminie 30 dni od
daty otrzymania faktury, raz w miesiącu za miesiąc poprzedni, na rachunek Wykonawcy.
2. W ramach naleŜytego zabezpieczenia wykonania niniejszej umowy, Wykonawca
zobowiązuje się do złoŜenia najpóźniej w dniu zawarcia umowy naleŜytego zabezpieczenia
umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie w wysokości ………………zł
w formie ……………………………….. .
§5
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej waŜności formy
pisemnej w postaci aneksu, akceptowanego przez upowaŜnione osoby obu stron za
wyjątkiem sytuacji określonej w § 7 ust. 1 pkt b.
§6
1. Zamawiający zastrzega sobie wypowiedzenie niniejszej umowy w przypadku nie
przystąpienia do jej realizacji przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, lub w
przypadku wystąpienia okoliczności, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie
publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30
dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2.Zamawiający zastrzega wypowiedzenie umowy w przypadku 3 negatywnych wyników
kontroli jakości usługi w przeciągu trzech miesięcy od daty ich rozpoczęcia. Kontrolę
jakości przeprowadzać będą upowaŜnione osoby Zamawiającego.
§7
1. Zamawiający w oparciu o art. 144 ust. 1 ustawy Pzp dopuszcza moŜliwość
wprowadzenia zmiany do umowy w stosunku do treści oferty w zakresie:
a) zmiany terminu realizacji usług, której konieczność zaistniała wskutek okoliczności
niemoŜliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, o czas wynikający z tych
okoliczności,
b) zmiany obowiązujących przepisów prawa związanych z realizacją przedmiotem
zamówienia, np. w zakresie zmiany stawki VAT.
§8
Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:
a) w przypadku niedotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia w wysokości
0,2% ceny brutto przedmiotu umowy za kaŜdy dzień opóźnienia.
b) z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezaleŜnych od
Zamawiającego w wysokości 10% ceny określonej w § 3 ust.1.
c) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezaleŜnych od
Wykonawcy w wysokości 10% ceny określonej w § 3 ust.1.
§9
1. W kwestiach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć
będą przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.
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2. Spory wynikłe w trakcie realizacji umowy rozstrzygać będzie właściwy Sąd dla siedziby
Zamawiającego.
§ 10
Umową zawiera się na czas określony i obowiązuje od dnia …………. do dnia …………..,
z moŜliwością przedłuŜenia terminu obowiązywania umowy do czasu wyczerpania
wysokości kwoty brutto określonej w § 2 pkt. 2 niniejszej umowy, w zaleŜności co nastąpi
wcześniej.
§ 11
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z czego jeden otrzymuje
Wykonawca a jeden Zamawiającego.
2. Integralną częścią umowy jest złoŜona oferta Wykonawcy.

Wykonawca

Zamawiający
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................................................
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