Załącznik nr3 do SIWZ

U M O W A Nr ……..
Zawarta w dniu ………… w Nielestnie pomiędzy :
Domem Pomocy Społecznej
Nielestno 17
59-610 Wleń
616-12-28-875
Reprezentowany przez :
Dyrektor
-Bożena Gubicz
Przy kontrasygnacie Głównej Księgowej –Cecylia Smolińska,
Zwanej dalej Zamawiającym,
a
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

następującej treści :
§1
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługi związane z
praniem, dezynfekcją, krochmaleniem i prasowaniem bielizny pościelowej
ręczników, obrusów, prania poduszek, koców i kołder o łącznej wadze 14.000
kg /przez okres trwania umowy/ oraz pranie i prasowanie odzieży fasonowej
/koszule ,fartuchy / w ilości 2000 kg / przez okres trwania umowy/
§2
1. Do wykonania ww. usługi Wykonawca używać będzie własnych , ogólnie
dostępnych, profesjonalnych środków piorących i dezynfekcyjnych,
zapewniających odpowiednią jakość i warunki higieniczne prania.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli stosowanych środków
piorących i dezynfekcyjnych.
3. Dostawa i odbiór świadczonych usług dobywać się będzie transportem
Wykonawcy 2 razy w tygodniu ( wtorki , piątek) w godz. 10: 00-13: 00.
4. Przyjmowanie i wydanie przedmiotu Zamówienia odbywać będzie się
ilościowo i jakościowo podstawie druków stosowanych przez Wykonawcę.
5. Do transportu Wykonawca zapewni worki do pakowania brudnej pościeli,
ręczników, kołder, koców, kap, obrusów tj przedmiotu zamówienia.

6. Wykonawca zapewnia pakowanie w swoje worki osobno czystej pościeli,
ręczników, obrusów itp.
7. Wypraną pościel ,ręczniki, itp. odbiera upoważniona osoba Zamawiającego
dokonując odbioru jakościowego, ilościowego i wagowego.
8. W przypadku stwierdzenia uchybień jakościowo –ilościowych , upoważniona
osoba Zamawiającego potwierdzi ten fakt , swoim podpisem na dokumencie
odbioru.
9. Zamawiający w razie stwierdzenia wad wykonywanych usług, których nie
można było stwierdzić w momencie odbioru , zobowiązany jest zgłosić
niezwłocznie wszelkie reklamacje Wykonawcy telefonicznie.
10. Z chwilą podpisania umowy, Zamawiający poda imienne upoważnienie dla
swoich pracowników , do jakościowo-ilościowego odbioru wykonanej
usługi.

§3
Zamawiający będzie wydawał przedmiot zamówienia oznakowany,
posortowany na podstawie dokumentów stosowanych przez Wykonawcę.
§4
Umowa zastaje zawarta na okres :
Od 01 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2011r.
§5

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy :
- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można przewidzieć w chwili
zawarcia umowy
- zostanie ogłoszona upadłość lub nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy
- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy
- Wykonawca przerwał lub nie dotrzymał warunków określonych w §2
niniejszej umowy.
2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności,
Oświadczenia o odstąpieniu powinno zawierać uzasadnienie.

§6

1. Strony dopuszczają stosowanie kar umownych :
a) w razie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca
zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości 10%
wartości nie zrealizowanego zamówienia, w przypadku zniszczenia przez
Wykonawcę rzeczy przekazanych jemu, zgodnie z umową przez Zamawiającego
wykonawca zobowiązany jest do ich odkupienia lub zwrotu kosztów zakupu
tytułem naprawienia powstałej szkody.
b) w przypadku gdy opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z § 2
ust.3 wynosić będzie powyżej 24 godzin. Zamawiającemu przysługuje prawo
zlecenia wykonania usług pralniczych nie wykonanych przez Wykonawcę
innemu przedsiębiorcy świadczącemu usługi pralnicze, na koszt Wykonawcy.
c) w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które
ponosi odpowiedzialność Wykonawca- w wysokości 5.000,00 (słownie : pięć
tysięcy złotych)
d) w przypadku zwłoki w usunięciu wad, w wysokości 1% wynagrodzenia
umownego zamówienia zleconego zgodnie z § 2 ust.3 przy realizacji którego
powstały wady, za każdy dzień zwłoki.
2. Niemożliwa jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że
konieczność wprowadzenia takich zmi9an wynika z okoliczności, których
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są
korzystne dla Zamawiającego.
3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust.2 jest nieważna.

§7

1.Jeżeli kara umowna z któregokolwiek wymienionego w umowie tytułu nie
pokrywa poniesionej szkody, strona która poniosła szkodę może dochodzić
odszkodowania uzupełniającego, dokumentując swoje roszczenia wyliczeniem
rzeczywiście poniesionych szkód oraz ich ścisłym związkiem z wykonaniem lub
nienależytym wykonaniem danego zobowiązania umowy przez drugą stronę.
2. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła
postanowienia umowy, w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez drugą
stronę z żądaniem zapłaty.
§8

1. Z tytułu świadczonej usługi Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie
………. zł za 1 kg suchego prania/ brutto./ bielizny pościelowej ,ręczników
kołder, koców, kap, obrusów ,serwet itp./
2. Z tytułu świadczenia usługi Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie
…………….. zł za kg suchego prania /brutto/ odzieży fasonowej ,koszule
męskie, fartuchy itp.
3. Kwota, o której mowa w pkt.1i 2 jest kwotą ostateczną i nie może ulec
zmianie.
4. Odpłatności za usługę następować będzie w terminie 30 dni od daty
wystawienia faktury na konto Wykonawcy …………………………………..
5. Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT raz w miesiącu, najpóźniej do 7
dni za miesiąc poprzedni.

§9

Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga dla swej ważności formy
pisemnej.
§10
Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej umowy lub w związku z nią, jeśli nie
zostaną zakończone polubownie, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
§11
W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy Prawo zamówień publicznych
( tj. Dz.U z 2006r.nr 164,poz 1163 z późn.zm).

§12
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po
jednym, egzemplarzu dla każdej ze stron.

Zamawiający

Wykonawca

