UMOWA (wzór)
o zamówienie publiczne nr 1233 ZP/2020
Dnia …………… 2020 roku w Stalowej Woli pomiędzy:
	Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej 
Powiatowym Szpitalem Specjalistycznym w Stalowej Woli 

ul. Staszica 4, 37 – 450 Stalowa Wola
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000009325, 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” reprezentowanym przez:
…………………………  – Dyrektora
za kontrasygnatą Głównego Księgowego – ……………………………….. 

oraz

…………………………., 
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ……………………………,
zwaną dalej Zleceniobiorcą, reprezentowaną przez:

…………………………………………..

została zawarta umowa następującej treści: 
§ 1
	Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji świadczenie usług dezynsekcji i deratyzacji w obiektach Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli zgodnie z "Programem ochrony sanitarnej w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym przy ulicy Staszica 4 w Stalowej Woli" stanowiącym zał. Nr 1 do umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą zał. Nr 2 do umowy, zaś Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za świadczone usługi.


§ 2
	Wynagrodzenie za świadczone usługi wynosi …………… zł netto/m-c, ………. zł brutto/m-c w tym podatek VAT w wysokości …… % słownie ………………..zł brutto/m-c.
	W wartości określonej w ust. 1 zawierają się:

	koszty ubezpieczenia wykonywanej usługi
	koszty robocizny i dojazdu „z” i „do” Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

-  koszt preparatów do dezynsekcji i deratyzacji
-  koszt prowadzenia dokumentacji i tworzenia raportów
	 koszt monitoringu
	 należny podatek VAT

	Wartość umowy określona w ust.1 nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania niniejszej umowy.

§ 3
1.Wykonawca realizował będzie usługę dokładnie i nowoczesnymi metodami, używając środków dezynsekcyjnych i deratyzacyjnych dopuszczonych do stosowania w obiektach Zamawiającego, nie naruszając przepisów sanitarnych, bhp i przeciwpożarowych obowiązujących w zakładach opieki zdrowotnej. Wizyty uzgadniane będą uprzednio telefonicznie z Pielęgniarka d/s Epidemiologii Zamawiającego. 
2. Czas wykonania usługi i jej zakres ustalany będzie na bieżąco między stronami zgodnie z warunkami "Programu ochrony sanitarnej w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym przy ulicy Staszica 4 w Stalowej Woli" oraz ofertą Wykonawcy . 
3. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego stosowania i wyposażania obiektów Zamawiającego w odpowiednie środki dezynsekcji i deratyzacji dla metod fizycznych i chemicznych stosowanych w realizacji bieżącej usługi.

§ 4
1. Strony ustalają następujące warunki płatności za wykonanie usługi określonej w niniejszej umowie zamawiający będzie płacił miesięczne wynagrodzenie przelewem na konto nr ……………………………………….  wg/faktury w terminie 45 dni, licząc od daty otrzymania faktury VAT oraz potwierdzenia wykonania usługi.
2. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.
3. Wykonawca oświadcza , że znane mu są przepisy Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Wykonawca nie będzie wnosił o zapłatę odsetek ustawowych za okres począwszy od 31 dnia , licząc od daty dostawy i doręczenia Zamawiającemu faktury VAT do dnia zapłaty określonego w przedstawionej ofercie .
4. Wykonawca oświadcza, że figuruje w wykazie podmiotów (tzw. biała lista), o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
5. Wykonawca oświadcza, że posiada konto rozliczeniowe do stosowania mechanizmu podzielonej płatności, nr konta: ……………………………………………………….
6. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego, w formie pisemnej, o każdej zmianie rachunku, o którym mowa w pkt. 5 w terminie 5 dni od dnia zmiany, pod rygorem wstrzymania płatności przez Zamawiającego.

§ 5
Wykonawca odpowiada za szkody , które powstały w trakcie realizacji usługi lub które powstaną wskutek niewłaściwego wykonania usługi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

§ 6
1. Strony zgodnie uznają, że w przypadku nienależytego zrealizowania postanowień niniejszej umowy obowiązują je następujące kary umowne:
1.1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
- za opóźnienie o ponad 3 dni w realizacji zgłoszonej reklamacji w wysokości 10%    wartości  miesięcznej usługi , o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy
- za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 20% rocznej wartości umowy wyliczonej na podstawie § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 
1.2 W przypadku opóźnienia przez Zamawiającego terminu zapłaty za dostarczony przedmiot umowy, w odniesieniu do terminu określonego w § 4 ust.1 niniejszej umowy, Wykonawca uprawniony jest do żądania odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia zapłaty. 
2. Wykonawca ma prawo do rozwiązania umowy w przypadku opóźnienia terminu zapłaty 
o ponad trzy miesiące. 

§ 7
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli i składania pisemnych reklamacji do Zamawiającego w sprawie realizacji usług określonych w niniejszej umowie.
2. Zgłoszone przez Zamawiającego zastrzeżenia, co do jakości świadczonych usług winny być usunięte w trybie natychmiastowym.
3.Dwukrotne zgłoszenie reklamacji dotyczącej świadczonych usług stanowić będzie podstawę do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, ze skutkami o których mowa w § 6 niniejszej umowy.
4. Strony umowy ustalają osoby uprawnione do kontaktów w zakresie realizacji niniejszej umowy:
- ze strony Zamawiającego osobami uprawnionymi do kontroli, nadzoru oraz składania   reklamacji są: …………………………… – Pielęgniarka d/s Epidemiologicznych 
- ze strony Wykonawcy osobami uprawnionymi do przyjęcia i potwierdzenia reklamacji są:
   ……………………………………………………….

§ 8
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron oraz formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. W razie wystąpienia 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 w terminie 30-tu dni od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach.
3. W przypadku określonym w ust.2 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
§ 9
Niniejsza umowa obowiązuje przez okres trzech lat, licząc od daty jej podpisania

§ 10
Przeniesienia ewentualnych wierzytelności Zamawiającego na osobę trzecią Wykonawca może dokonać po upływie 60 dni, po uprzedzeniu Zamawiającego o tej czynności.

§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego.

§12
Niniejszą umowę sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.


Załączniki do umowy :
1.  Program ochrony sanitarnej w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym przy ulicy Staszica 4 w Stalowej Woli
2. Oferta Wykonawcy z dnia …………..


WYKONAWCA:         KONTRASYGNATA                        ZAMAWIAJĄCY:
                           Głównego Księgowego:      



Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 RODO
w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
	administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli, ul. Staszica 4 , Stalowa Wola, Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iod@szpital-stw.pcom , telefonicznie nr tel. 15 843 32 05, listownie na adres SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli, ul. Staszica 4 , 37-450 Stalowa Wola,, kontakt osobisty w siedzibie Szpitala

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;  
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
	na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;  
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
	nie przysługuje Pani/Panu:

	w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 




