ZP-2380-412-83/15

Załącznik nr 3 do SIWZ

U M O WA- PR O J E KT
zawarta w dniu .................... w mieście Katowice pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach,
40-038 Katowice ul. Lompy 19, NIP 634-013-79-13, REGON 270208292 reprezentowaną przez
działającego z upoważnienia Komendanta Wojewódzkiego Policji
Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji – ….........................................
zwaną dalej „Zamawiającym”, a:
....................... wpisanym do ................... w ............. pod numerem ....... o kapitale zakładowym ................... o numerze
NIP ............................... i REGON ...............................
reprezentowanym przez:
.......................................
zwany dalej „Wykonawcą”.
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zawarto umowę
o następującej treści :
§1
1. Zamawiający udziela zamówienia publicznego na „Świadczenie kompleksowej usługi pralniczej” stanowiący
przedmiot zamówienia: dla zadania nr ….. na warunkach, które wskazano w załączniku nr 1 i 2 do SIWZ stanowiące
załączniki nr 1 i 2 do umowy.
2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ tj. formularz cenowy wraz
ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (stanowiący załącznik nr 2 do umowy).
3. Wykonawca oświadcza, że cały zakres zadania objęty niniejszą umową wykona w całości nakładem własnym/ przy
udziale podwykonawcy tj .............................. w zakresie ......................, a wskazanych w formularzu ofertowym.
4. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia osobom trzecim Wykonawca ponosi odpowiedzialność za
ich należyte wykonanie. Wykonawca ponosi w szczególności odpowiedzialność za wszelkie zawinione i niezawinione
szkody, które powstały w związku z wykonywaniem usługi powierzonej przez Wykonawcę, a wykonywanej przez
osoby trzecie.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy za zrealizowany zakres umowy wynikający
z ust. 3.
6. Płatnikiem faktur wystawionych przez Wykonawcę za usługi podane w ust. 1 jest Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach.
§2
1. Termin realizacji umowy dla wszystkich zadań: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2018r.
2. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i dostarczenia przedmiotu umowy transportem własnym do miejsca, na które została
złożona oferta.
3. Świadczenie usług będzie się odbywało w oparciu o bieżące zlecenia telefoniczne, a przekazanie rzeczy do prania
będzie następowało na podstawie zlecenia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zgłoszoną usługę, w zależności od zadania, w terminie określonym
w załączniku nr 2 do SIWZ – tj. formularz cenowy wraz z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
5. Wykonawca zobowiązany jest do:
- zabezpieczenia czystej bielizny poprzez pakowanie w worki foliowe,
- transportu bielizny i przedmiotów mundurowych samochodami posiadającymi wydzieloną część
brudną oraz czystą; mytymi i dezynfekowanymi z odpowiednią częstotliwością,
- świadczenia usługi pralniczej zgodnie z obowiązującymi wymogami sanitarnymi i higienicznymi,
jakie nakładane są na procesy prania.
-odbioru brudnych przedmiotów oraz przywozu czystych w terminach wskazanych w załączniku nr 2 do SIWZformularz cenowy- dla danego zadania na które składana jest oferta.
6. Ceny nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy, z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w § 7 pkt 3.

§3

1.

Maksymalna wartość zamówienia dla zadania nr ….. wynosi: ..........................................złotych brutto,
słownie:....................................... w tym podatek VAT..............% według cen jednostkowych podanych w formularzu
cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.
2. Uzyskanie wartości, o której mowa w ust. 1 przed dniem 31.12.2018 r., skutkować będzie zakończeniem realizacji
umowy dla danego zadania.
3. Wartość umowy liczona będzie dla danego zadania odrębnie i nie dopuszcza się przeniesienia środków pomiędzy
zadaniami.
4. Dopuszcza się możliwość realizacji zamówienia o wartości niższej niż wymieniona w ust. 1.
§4
1.
Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Odbiorcą usługi i nadzorującym należyte
wykonanie umowy będzie ……………………………………..………. nr tel. ………………….., fax
…………………… telefon komórkowy …………………………….

2.

Upoważnionym pracownikiem ze strony Zamawiającego nadzorującym przebieg realizacji umowy będzie
……………………………………………………….. tel…………… , fax ………………………………………….....
§5

1.

Strony przyjmują, że rozliczenia z tytułu świadczonych usług będą następowały na podstawie faktur częściowych,
wystawionych ostatniego dnia roboczego danego miesiąca. Faktury winny być wystawione na płatnika, tj. Komendę
Wojewódzką Policji w Katowicach, 40-038 Katowice, ul. Lompy 19,

2.

Zamawiający będzie dokonywał zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze
w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury do Zamawiającego.
3.

Faktura winna być dostarczona do jednostki zlecającej wykonanie zadania.
§6

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne :
a/ w wysokości 5% wartości umownej brutto, gdy Zamawiający wypowie umowę z powodu okoliczności, za które
odpowiada Wykonawca.
b/ w wysokości 5% wartości umownej brutto, gdy Wykonawca wypowie umowę z powodu okoliczności, za które
odpowiada on sam.
2. Jeżeli opóźnienie realizacji usługi nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo
obciążyć Wykonawcę, karą umowną w wysokości 50,00 zł. za każdy kolejny rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od
terminów o których mowa w § 2 ust. 4 jednakże nie więcej niż 5% wartości umownej brutto. Po przekroczeniu
wysokości kar umownych odpowiadających 5% wartości umownej brutto Zamawiającemu przysługuje prawo
wypowiedzenia umowy z zastosowaniem ust. 1 lit.a umowy.
3. Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za nieterminową zapłatę faktury.
4. W przypadku odmowy wykonania usługi przez Wykonawcę, Zamawiający zleci ją innemu podmiotowi a kosztami
obciąży Wykonawcę.
5. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia wartości naliczonych kar umownych z faktur wystawianych
przez Wykonawcę, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy na piśmie o potrąceniu i jego wysokości.
§7
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wierzytelności wynikłe z realizacji niniejszej umowy nie podlegają cesji.
3. Dopuszcza się zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku vat
przy zachowaniu cen jednostkowych netto.
4. Zamawiający przewiduje rozwiązanie umowy w przypadku likwidacji Izby zatrzymań/Izby dziecka w ramach
zadania dla którego umowa została zawarta, w takim przypadku nie mają zastosowania kary umowne.

§8
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy zgodnie z art.
145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust.1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania
części umowy.
§9
1. W sprawach nie uregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.
2. Spory powstałe w trakcie realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny
dla siedziby Zamawiającego.
§10
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla
Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA :

