Załącznik nr 6 do SIWZ

4/PN/2019

Umowa nr ....................... projekt
zawarta w dniu ......................... 2019 roku w Nowym Mieście Lubawskim pomiędzy:
Szpitalem Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o.o., 13-300 Nowe Miasto
Lubawskie, ul.Mickiewicza 10, NIP 8771418440, Regon 519638554, reprezentowanym przez
Bogumiła Kurowskiego - Dyrektora, zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym---------a ....................................................................................................................................................
z
siedzibą
w
..................................................................................................................,
NIP………………….………., Regon………………………………, reprezentowanym/ną
przez .................................................................., zwanym/ą w dalszej treści umowy
Wykonawcą-------------------------------------------------------------------------------------------------o treści następującej:
§1
1.Umowa została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
przeprowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony (art.10 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych).
2.Przedmiotem niniejszej umowy są usługi utrzymania czystości, wykonywanie prac
pomocniczych przy pacjencie i prac porządkowych w oddziałach szpitalnych, bloku
operacyjnym, poradniach specjalistycznych, pracowniach diagnostycznych, aptece oraz
pozostałych pomieszczeniach biurowych i gospodarczych szczegółowo określone
w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
§2
1.Wykonawca na własny koszt zaopatruje się w środki czystości i sprzęt niezbędny
do realizacji usługi.
2.Zakup środków dezynfekcyjnych, środków myjących do dozowników oraz papieru
toaletowego, ręczników papierowych i worków na śmieci należy do Zamawiającego.
§3
1.Czynności wymienione w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje
się wykonywać w dniach i godzinach określonych przez Zamawiającego.
2.W czasie wykonywania usług Wykonawca pozostaje w zakresie określonym niniejszą
umową w dyspozycji Zamawiającego.
§4
Podczas wykonywania usług Wykonawca zobowiązany jest postępować zgodnie
z obowiązującymi instrukcjami sprzątania.
§5
1.Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługi z należytą starannością z zachowaniem
wymagań sanitarnych odpowiednich przy realizacji tego typu zamówienia.
2.Zamawiający ma prawo kontrolować sposób i czas wykonywania usług w każdym terminie.
3.W przypadku stwierdzenia uchybień sporządzony zostanie protokół kontroli, potwierdzony
obustronnie, który zostanie przesłany Wykonawcy wraz z zaleceniami pokontrolnymi.

§6
1.Za wykonane usługi Wykonawcy przysługują miesięcznie kwoty w następującej wysokości:
1) za utrzymanie czystości i prace porządkowe: …........................zł brutto
(słownie: .......................................................................................................), w tym …...%
podatku VAT
2)
za
prace
pomocnicze
przy
pacjencie:
…........................zł
brutto
(słownie: ......................................................................................................), w tym …...%
podatku VAT,
zgodnie ze złożoną ofertą przetargową.
§7
1.Za wykonane usługi Wykonawca będzie wystawiał fakturę po zakończonym miesiącu
kalendarzowym.
2.Należność za wykonane usługi Zamawiający będzie wpłacał przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy: ……………………………………………………………. w terminie
30 dni od daty otrzymania faktury.
3.Strony akceptują wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF:
faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r., Nr 710, z późn. zm.).
4.Faktury elektroniczne
będą Zamawiającemu wysyłane na adres e-mail:
sekretariat@szpitalnml.pl.
5.Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Wykonawcy o każdorazowej zmianie
ww. adresu mailowego.
6.Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie e-faktur ze strony Zamawiającego jest
Wioletta Jaroszewska – Główny księgowy tel.56 4724140.
Umowa niniejsza zostaje
……………………. roku.
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§9
1.Nie wywiązywanie się przez Wykonawcę z warunków umowy uprawnia Zamawiającego
do naliczenia (niezależnie od odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę) kary umownej
w wysokości do 20% wartości całej umowy.
2. Za niespełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób realizujących
czynności związane z przedmiotem umowy, potwierdzone obustronnie podpisanym
protokołem, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę, w wysokości 500 złotych od każdego
ujawnionego przypadku, tj. każdej osoby.
3. Za niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie
żądanego oświadczenia w celu potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób realizujących czynności związane z przedmiotem umowy, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 500 złotych.
4. Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia naruszenia wskazanego w ust.. 2 i 3
w terminie 7 dni, a nie usunięcie skutkować będzie naliczeniem kary umownej z tytułu
odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.
5. W pozostałych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez
Wykonawcę, potwierdzonych obustronnie podpisanym protokołem, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł za każdy taki przypadek, w sytuacji gdy
powtórzy się on trzykrotnie i nie zostanie on usunięty w czasie wskazanym w umowie, tj. 30
min od zdarzenia.

6. Przez niewykonanie umowy Strony rozumieją zaistnienie okoliczności powodujących,
że świadczenie na rzecz Zamawiającego nie zostało spełnione, w szczególności polegających
na odmowie wykonania bez uzasadnionych obiektywnie przyczyn lub nieprzystąpieniu przez
Wykonawcę do realizacji zlecenia, potwierdzone obustronnie podpisanym protokołem.
7. Przez nienależyte wykonanie umowy Strony rozumieją wykonanie przez Wykonawcę
obowiązków wynikających z umowy w sposób nienależyty, w szczególności w zakresie
sposobu i jakości świadczonych usług oraz zasad współpracy z Zamawiającym.
8. Niezależnie od uprawnienia do żądania kary umownej, Zamawiającemu przysługuje prawo
odstąpienia od umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni w przypadku niedotrzymania terminów
realizacji umowy, niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę,
po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do dotrzymywania terminów lub do wykonania lub
należytego wykonania umowy w określonym przez Zamawiającego odpowiednim w danych
okolicznościach terminie. Termin trzydziestodniowy, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym rozpoczyna swój bieg po bezskutecznym upływie terminu określonego przez
Zamawiającego. Uprawnienia powyższe nie uchybiają innym uprawnieniom Zamawiającego
określonym w umowie.
9. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy lub
w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10%
wynagrodzenia całkowitego netto.
10. Zamawiający może dokonać potrącenia kary umownej bądź odszkodowania z zobowiązań
Zamawiającego wobec Wykonawcy.
§ 10
1.Wykonawca nie może przenieść zobowiązań finansowych Zamawiającego na osobę trzecią
bez zgody Zamawiającego.
2.Naruszenie powyższego postanowienia uprawnia Wykonawcę do naliczenia kary
w wysokości do 20% wartości umowy.
§ 11
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez
art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
3. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 Ustawy - Prawo Zamówień Publicznych
przewiduje możliwość zmiany – z zastrzeżeniem formy przewidzianej w ust. 1 –
postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie:
- zmiany ceny w przypadku zmiany stawki podatku VAT - w takim przypadku zmiana ceny
nastąpi z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT
z zachowaniem ceny netto, która pozostaje bez zmian
- obniżenia miesięcznych kwot, o których mowa w § 6 umowy, w przypadku zaistnienia
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
§ 12
1. Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego bez wypowiedzenia ze skutkiem
natychmiastowym, gdy:
a) Wykonawca utracił prawo do świadczenia usługi
b) Wykonawca swoje prawa i obowiązki przeniósł na osoby trzecie nie uzyskawszy
na to zgody Zamawiającego

c) w wyniku kontroli realizacji umowy i innych działań kontrolnych uregulowanych
w odrębnych przepisach stwierdzono u Wykonawcy nie wypełnienie warunków umowy lub
wadliwe jej wykonanie, a w szczególności zawężenie zakresu i złą jakość świadczonych
usług.
2. Stronom przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem miesięcznego
okresu wypowiedzenia.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2 Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku
wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 145 ustawy – Prawo zamówień
publicznych.
§ 13
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego
oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
2. Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji umowy poddane będą pod
rozstrzygnięcie sądu miejscowego właściwego dla Zamawiającego.
§ 14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
Zamawiający

Wykonawca

