UMOWA WZÓR A   ( dotyczy dzierżawy aparatów i dostawy asortymentu)
zamówienie publiczne nr     ZP/2018
Dnia  .......................  w Stalowej Woli pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów 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:
Edwarda Surmacza – Dyrektora
oraz
............................................. wpisanym do .........................................................................., 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
.....................................

Zawarcie umowy następuje w wyniku wyboru jako najkorzystniejszej oferty Wykonawcy 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z  ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na Cykliczne dostawy dializatorów, linii krwi, igieł do dializ, cewników, koncentratów, materiałów zużywalnych , opatrunków dla Stacji Dializ wraz z dzierżawą aparatów do hemodializy oraz cykliczne dostawy materiałów i roztworów ciągłej terapii nerkozastępczej dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.
§ 1
Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa asortymentu medycznego oraz dzierżawa aparatów do hemodializy – PAKIET …… - zgodnie asortymentowo i  cenowo z  załącznikiem nr 1 stanowiącym integralną część umowy, na cenę brutto ................................ zł (słownie złotych …………………….).
§ 2
	Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem 22 aparatów do hemodializy wraz z oprzyrządowaniem, zwane dalej łącznie aparatami, i oddaje je do używania (w dzierżawę) Zamawiającemu oraz zobowiązuje się do dostarczania materiałów zużywanych do aparatów, których dzierżawa stanowi przedmiot niniejszej umowy.
	Wykonawca zobowiązuje się do dostawy na własny koszt w odpowiednim opakowaniu, transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe dostarczonego towaru przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp. oraz do  montażu i uruchomienia aparatów w Stacji Dializ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli przy ul. Staszica 4  w  terminie do 2  tygodni od daty zawarcia umowy. 
	Wykonawca odpowiada za braki ilościowe i jakościowe stwierdzone bezpośrednio 
po dostawie do Zamawiającego. 
	Wykonawca oświadcza, że dostarczone aparaty są kompletne, wolne od wad oraz gotowe do funkcjonowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego, a także zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych.
	Wykonawca oświadcza, że dostarczone aparaty mają następujące parametry:

	rok produkcji: ………………..
	nazwa producenta: ……………….

	Odbiór i uruchomienie aparatów zostanie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym 
– 4 egzemplarze 
	Wraz z dostarczonymi aparatami Wykonawca przedłoży aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania w jednostkach służby zdrowia.
	Przed podpisaniem końcowego protokołu zdawczo – odbiorczego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w odniesieniu do uruchomionych aparatów, których dzierżawa jest przedmiotem umowy, aktualne w okresie obowiązywania umowy:

	1) instrukcje obsługi  w języku polskim,
2)    dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie państw Unii Europejskiej: Deklaracje Zgodności, Certyfikaty CE, wpisy do Rejestru Wyrobów Medycznych lub zgłoszenia/powiadomienia do Prezesa Urzędu  Rejestracji  Produktów Leczniczych , Wyrobów Medycznych  i Produktów Biobójczych,
	3) paszporty techniczne, dokumentację serwisową 

	Wykonawca przeprowadzi szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie prawidłowej eksploatacji dzierżawionych aparatów. 
	Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może dokonać zmiany wymogów technicznych, jak również producenta dostarczonych aparatów, jakie wykazał w złożonej ofercie.

§ 3
Wykonawca w okresie obowiązywania umowy zapewnia nieodpłatny serwis wszystkich dzierżawionych aparatów oraz ponosi wszelkie koszty związane z wykonywaniem napraw      i przeglądów serwisowych,  w tym  wszelkie koszty wymiany części eksploatacyjnych. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy lub wymiany dzierżawionych aparatów na sprawne. 

§ 4
	Zamawiający będzie używać wydzierżawiane aparaty  w sposób odpowiadający ich właściwościom i przeznaczeniu.
	Bez uprzedniej zgody Wykonawcy Zamawiający nie może obciążać, użyczać oraz rozporządzać wydzierżawianymi aparatami w jakikolwiek sposób na rzecz osób trzecich.
	Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia dzierżawionych aparatów w okresie obowiązywania umowy.
	Zamawiający zobowiązuje się zwrócić dzierżawione aparaty Wykonawcy w stanie niepogorszonym ponad normalny stopień zużycia wynikający z eksploatacji w okresie realizacji umowy.
	Zwrot aparatów nastąpi w miejscu ich użytkowania, tj. Stacji Dializ Powiatowego Szpitala, Specjalistycznego w Stalowej Woli upoważnionemu przedstawicielowi Wykonawcy na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego. Wykonawca zapewnia na własny koszt i ryzyko transport aparatów po  podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego.

§ 5
1. Wykonawca uzgodni z 3-dniowym wyprzedzeniem z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego termin dostawy, montażu i uruchomienia dzierżawionych aparatów oraz termin szkolenia personelu Zamawiającego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie podpisania protokołu  zdawczo - odbiorczego w przypadku braku lub niezgodności treści dokumentu wymaganego w niniejszej umowie bądź w obowiązującej 
w tym postępowaniu SIWZ, dotyczącego dostarczonych aparatów.
3. Przedstawiciele Zamawiającego upoważnieni do realizacji niniejszej umowy w zakresie dotyczącym dzierżawy aparatów:
1)........................................ tel. ............................. w godz. 7.30 - 14.00 w dni robocze 
2) ............................... tel. ............................ w godz. 7.30 - 14.00 w dni robocze 
4. Przedstawiciele Wykonawcy upoważnieni do realizacji niniejszej umowy w zakresie dotyczącym dzierżawy aparatów:
1)....................................... tel. .........................., w godz.  …………. w dni robocze 
2)...................................... tel. .........................., w godz.  …………. w dni robocze 


§ 6
	Wykonawca zobowiązuje się do dostawy Zamawiającemu materiałów zużywanych do dzierżawionych aparatów, zgodnie asortymentowo i cenowo z Załącznikiem nr 1 do umowy, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania aparatów.
	Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamówiony towar na własny koszt do magazynu Zamawiającego wraz z fakturą dostawy.  Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar odpowiednio opakowany, oznakowany i zabezpieczony w sposób odpowiadający jego właściwościom, zapewniający pełną ochronę przed czynnikami szkodliwymi, transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe dostarczonego towaru przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp.. Wykonawca odpowiada za uszkodzenie lub zniszczenie dostarczonego przedmiotu umowy w następstwie niewłaściwego wykonania obowiązku określonego w zdaniu poprzedzającym.
	Wykonawca odpowiada za braki ilościowe i jakościowe stwierdzone bezpośrednio 
po dostawie materiałów zużywalnych do Zamawiającego.
	Dostawy odbywać się będą staraniem oraz na koszt i ryzyko Wykonawcy.
	Dostawy będą realizowane na podstawie pisemnego lub za pomocą faksu lub poczty elektronicznej zamówienia Zamawiającego w terminie …………. roboczych od zgłoszenia zapotrzebowania (zgodnie ze złożoną ofertą; maksymalnie 5 dni roboczych). Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy, w soboty lub poza godzinami pracy dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. W przypadku dostaw pilnych (max 10% wartości umowy) Zamawiający wymaga terminu dostawy w terminie ………………………... 
	Wielkość każdorazowej dostawy, ilość i terminy zostaną uzgodnione przez przedstawicieli strony w  trakcie realizacji zamówienia.
	Zamawiający w przypadku niedostarczenia przedmiotu umowy w terminie określonym w ust. 5 lub braku reakcji, zwłoki w wymianie zareklamowanego asortymentu, będzie upoważniony do dokonania zakupu interwencyjnego, którego koszty dodatkowe (różnica między ceną realizacji zakupu a ceną wynikającą z umowy oraz koszty transportu) poniesie Wykonawca.
	Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może dokonać zamiany asortymentu lub zmiany producenta produktu jaki wykazał w złożonej ofercie.
	Przedstawiciele Zamawiającego upoważnieni do realizacji niniejszej umowy w zakresie dotyczącym dostawy materiałów zużywalnych:

	1)........................................* tel. ............................. w godz. 7.30 - 14.00 w dni robocze 
	2) ...............................* tel. ............................ w godz. 7.30 - 14.00 w dni robocze 
	Przedstawiciele Wykonawcy upoważnieni do realizacji niniejszej umowy w zakresie dotyczącym dostawy materiałów zużywalnych:

	1).......................................* tel..............................., w godz.  …………. w dni robocze 
	e-mail ………………………………………………
	2) .......................................* tel..............................., w godz.  …………. w dni robocze 
	e-mail ………………………………………………
	Ilość materiałów zużywalnych określona w załączniku nr 1 do umowy może ulec zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający nie ma obowiązku zamówienia pozostałej części towaru niezamówionej w okresie obowiązywania umowy z uwagi na zmniejszone zapotrzebowanie. W związku z powyższym Wykonawca oświadcza, że zrzeka się wszelkich roszczeń względem Zamawiającego z tytułu niezamówienia przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy ilości materiałów zużywalnych określonej w załączniku nr 1 do umowy.


§ 7
1. Wykonawca oświadcza, że materiały zużywalne do aparatów wymienione w załączniku nr 1 do umowy spełniają wszelkie wymagania jakościowe i technologiczne przewidziane dla wyrobów tego rodzaju przeznaczonych do używania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, jak również odpowiadają wszelkim normom polskim i międzynarodowym zgodnie ze specyfiką tych wyrobów oraz gwarantują bezpieczeństwo pacjentów. 
2. Wykonawca oświadcza, że materiały zużywalne do aparatów wymienione w załączniku nr 1 do umowy posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania w jednostkach służby zdrowia. Termin ważności dostarczonego asortymentu nie może być krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy do Zamawiającego
3. Wykonawca wraz z dostawą dostarczy aktualne karty charakterystyki materiałów zużywalnych oraz ulotki z pełną charakterystyką produktu (wyrobu medycznego) w języku polskim do produktów stanowiących przedmiot umowy.
4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad jakościowych, w tym wad ukrytych ujawnionych w czasie użytkowania lub braków ilościowych dostarczonych materiałów zużywalnych,  Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę oraz prześle protokół reklamacyjny. 
6. Wykonawca rozpatrzy reklamację dotyczącą braków ilościowych i udzieli na nią odpowiedzi w ciągu 5 dni od jej otrzymania. Wykonawca rozpatrzy reklamację dotyczącą wad jakościowych i udzieli na nią odpowiedzi w ciągu 5 dni od jej otrzymania. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego asortymentu na asortyment niewadliwy. Zamawiający może składać reklamacje jakościowe w okresie ważności materiałów zużywalnych.
7. Wadliwy asortyment Wykonawca zobowiązuje się odebrać własnym transportem i na własny koszt w terminie max. 14 dni od daty otrzymania.
8. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego (tj. w terminie 7 dni) - bez zmiany cen jednostkowych, zastąpienia wadliwego asortymentu, jeżeli wady określone w protokole reklamacyjnym będą na tyle istotne, że będą uniemożliwiały stosowanie i używanie dostarczonego asortymentu lub będą stanowiły zagrożenie dla zdrowia pacjentów i pracowników Zamawiającego.
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego renegocjacji warunków umowy. 
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, Zamawiający może odstąpić od części lub całości umowy, jeżeli dostarczony po reklamacji:
1) nie spełnia warunków jakościowych, lub
2) posiada wady określone w protokole reklamacyjnym.
11. Termin zapłaty za zareklamowany przedmiot umowy będzie liczony od daty załatwienia reklamacji. 
12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom fizycznym i prawnym w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, w tym za wady ukryte dostarczonego przedmiotu umowy.
13. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie  może dokonać zamiany asortymentu lub zmiany producenta produktu jaki wykazał w złożonej ofercie.

§ 8
1. W okresie realizacji umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne wynagrodzenie w kwocie ………………………….…… zł brutto zgodnie ze złożoną ofertą.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje:
1) ………… zł brutto (słownie złotych ……………..), w tym podatek VAT ….. %, tj ….. zł netto – z tytułu dzierżawy 22 aparatów do hemodializy,*
2) ………….. zł brutto (słownie złotych ……………..), w tym podatek VAT ….. %, tj ….. zł netto – za dostawę materiałów zużywalnych określonych w załączniku nr 1 do umowy 
3. W kwocie brutto wymienionej w ust. 1 zawarte są wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy i wymaganiami określonymi w SIWZ.
4. Od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego dostawę, montaż 
i uruchomienie aparatów, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy miesięcznego czynszu dzierżawy w wysokości : 
1)  .......................... zł brutto, w tym podatek  VAT …. %, tj. ……………zł netto - za 22 aparaty do hemodializy,
5. Czynsz dzierżawy, o którym mowa w ust. 4 będzie płatny przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze VAT w terminie ………… dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej  przez Wykonawcę faktury VAT.* 
6. Za dostawę materiałów zużywanych do leczenia hemodializami ustala się wynagrodzenie zgodnie ze złożoną ofertą i załącznikiem nr 1 do umowy.
7. Zamawiający będzie regulował należności za dostarczone na podstawie zamówień cząstkowych materiały zużywalne przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze VAT w terminie ……………. dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej  przez Wykonawcę faktury VAT oraz otrzymania zamówionej dostawy cząstkowej. 
8. Zapłata nastąpi w złotych polskich.
9. Za datę zapłaty strony uznają datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego.
10. Jeżeli w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca uchybił obowiązkowi poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, albo jeśli wskutek zmiany przepisów lub okoliczności obowiązek taki powstał powodując jednocześnie zmniejszenie się obciążeń (zwłaszcza publicznoprawnych) po stronie Wykonawcy - Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego kwotę równą wartości zobowiązania podatkowego obciążającego Zamawiającego. Zapłata należności określonej w zdaniu poprzednim nastąpi w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o podstawie do powstania zobowiązania podatkowego obciążającego Zamawiającego lub od dnia wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do zapłaty określonej kwoty. 
11. Wykonawca może dokonać przelewu wierzytelności z zawartej umowy na osobę trzecią, jedynie za pisemną zgodą Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli (art. 54 ust.5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – Dz.U.2015 poz.618 ze zm.).

§ 9
1. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania stałości cen dla poszczególnego asortymentu przez cały okres trwania umowy z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 
2. Strony dopuszczają zmiany treści umowy czasowe i trwałe w trakcie jej obowiązywania w następujących przypadkach i zakresie:
1) obniżenia cen jednostkowych poszczególnych materiałów zużywalnych w przypadku obniżki cen, 
2) zmiany obowiązującej stawki VAT, o procent +/- zmienionej ustawowo stawki podatku,
3) zakończenia lub wstrzymania produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia, o czym Wykonawca nie mógł wiedzieć w chwili zawarcia umowy, dopuszcza się zmianę na nowy produkt  spełniający wszystkie wymogi Zamawiającego - po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie,
4) zmiany nazwy, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych określonych w umowie,
5) przedłużenia terminu obowiązywania umowy wobec niewyczerpania całości zamówienia w zakresie dostawy materiałów zużywalnych - do czasu wykorzystania całości zamówienia,
6) zmiany – za zgodą Zamawiającego - nazwy asortymentu lub zmiany producenta produktu, jaki wykazał w złożonej ofercie w przypadku, gdy wprowadzony zostanie na rynek produkt zmodyfikowany bądź udoskonalony w stosunku do towaru zaoferowanego w ofercie lub wystąpi przejściowy brak asortymentu, przy czym będzie to produkt o parametrach nie gorszych od zaoferowanego w ofercie towaru,
7) wystąpienia w umowie oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych
8) zmian wynikających z przepisów ustawy PZP,
3. Zamawiający przewiduje zmiany cen jednostkowych brutto:

	w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, wprowadzonej odpowiednim aktem prawnym – zmianie ulegnie wyłącznie kwota VAT w stopniu wynikającym z wprowadzonej zmiany, przy zachowaniu stałej ceny netto;
	w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.),
	w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 
4. W przypadku zmian określonych w ust. 3 Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca winien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia.
5. Podstawowym warunkiem zaakceptowania przez Zamawiającego podwyższonych cen będzie złożenie przez Wykonawcę szczegółowego wyjaśnienia konieczności ich wzrostu i uzasadnienia wysokości podwyżki.
6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu po uzgodnieniu i po zaakceptowaniu przez Zamawiającego, podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 

§ 10
1*. Wykonawca zgodnie ze złożoną ofertą wykona własnymi siłami cały zakres przedmiotu  umowy.
1*. Wykonawca zleci podwykonawcy następujący zakres zamówienia:
……………………………………………………………………………………………………
2*. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę. 
3*. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania za podwykonawców jak za swoje. 
* niepotrzebne skreślić
§ 11
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w dostarczeniu zamówionego asortymentu (materiałów zużywalnych) będącego przedmiotem zamówienia - w wysokości 5% wartości brutto niedostarczonego asortymentu za każdy dzień zwłoki,
b) za zwłokę w wymianie asortymentu (materiałów zużywalnych) nieodpowiedniej jakości na asortyment dobrej jakości - w wysokości 5% wartości brutto dostarczonego asortymentu o nieodpowiedniej jakości za każdy dzień zwłoki,
c) za zwłokę w dostawie, montażu i uruchomieniu aparatów - w wysokości 1000,00 zł za każdy dzień zwłoki od każdego nieuruchomionego aparatu,
d) za zwłokę w dostawie, montażu i uruchomieniu aparatu zastępczego na czas naprawy/serwisu 
- w wysokości 100,00 zł za każdą godzinę zwłoki od każdego aparatu,
e) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wartości umowy określonej w § 8 ust. 1 umowy,
f) za zwłokę w terminie przedłożenia dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy zapłaci zgodnie z § 16 ust. 3 umowy – 100 zł za każdy dzień opóźnienia,
2. Kary umowne podlegają sumowaniu.
3. Kary umowne w pierwszej kolejności będą potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia. 
4. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
§ 13
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, lub dalsze wykonywanie umowy  może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. (art. 145 ust.1  i ust. 2 ustawy PZP). 
2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:
a) 2- krotne opóźnienie w realizacji dostaw lub reklamacji asortymentu będącego przedmiotem umowy,2- krotne opóźnienie w terminie wykonania naprawy aparatu*
b) jednorazowe opóźnienie w dostawie lub reklamacji asortymentu będącego przedmiotem umowy – przekraczające 4 dni,
c) 2 – krotna reklamacja jakości asortymentu będącego przedmiotem umowy,
d) rozwiązanie lub likwidacja Wykonawcy,
e) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
f) nieprzedłużenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w okresie trwania niniejszej umowy i nieprzedłożenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego kontynuowanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
	innego rażącego naruszenia warunków umowy lub przepisów prawa,
	opóźnienie w dostawie, montażu i uruchomieniu pełnej wymaganej liczby aparatów przekraczające 14 dni, 

3. Odstąpienie, wypowiedzenie i rozwiązanie umowy wymaga zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§ 14
1. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
	zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1–1b, 1d i 1e ustawy PZP;
	Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP;
	Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, 
że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 15
Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez okres 3 lat.

§ 16

1. Wykonawca  zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy, także po zakończeniu jej realizacji. Obowiązek ten nie dotyczy informacji, co do których Wykonawca ma nałożony ustawowy obowiązek publikacji lub która stanowi informację jawną, publiczną opublikowaną przez Zamawiającego.
2. Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i faktów, z którymi zapoznali się w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, a zwłaszcza dotyczących pacjentów szpitala.
3. Mając na uwadze fakt, że na nośnikach informacji stanowiących części składowe lub przynależności serwisowanych urządzeń mogą znajdować się dane osobowe pacjentów, jak również mając na uwadze, że niektóre z wykonywanych w ramach umowy świadczeń uwarunkowane są koniecznością zapewnienia dostępu do przedmiotowych nośników i znajdujących się na nich informacji, w tym danych osobowych, Zamawiający upoważnia Wykonawcę, w tym osoby świadczące usługi w imieniu Wykonawcy, do przetwarzania, w razie zaistnienia takiej potrzeby, ww. danych osobowych, w zakresie i celu niezbędnym do wykonania świadczeń objętych umową. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem ww. danych osobowych. Wykonawca zastosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w szczególności zabezpieczy je przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§ 17
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy PZP i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.)

§ 18
Wszelkie spory, jakie mogą powstać na gruncie niniejszej umowy strony będą starały się rozstrzygnąć w drodze negocjacji, a w wypadku ich nierozstrzygnięcia poddają rozpoznaniu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 19
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

WYKONAWCA							ZAMAWIAJĄCY



Załączniki do umowy:
1.Zestawienie asortymentowo-ilościowe 
2. Wzór Protokołu zdawczo-odbiorczego 
3. Polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy
4.Umowa konsorcjum  - dotyczy Wykonawców składających  ofertę w ramach konsorcjum. 








PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY WZÓR z dnia ……………… r.
do Umowy Nr…………… z dnia ………………r.
dotyczącej dzierżawy 22 aparatów do hemodializy wraz z oprzyrządowaniem na okres 3 lat
Zamawiający :
Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej 
Powiatowym Szpitalem Specjalistycznym w Stalowej Woli 

Bezpośredni Odbiorca/Użytkownik :
……………………………………………………………………………………………………
Wykonawca :
………………………………………………………………………………………………………

Niniejszym Bezpośredni Odbiorca potwierdza przyjęcie do eksploatacji od Wykonawcy o następującego sprzętu medycznego/ aparatury medycznej :

1. producent …………………………………………………………
2. nazwa ……………………………………………………………..
3.typ …………………………………………………………….…
4. rok produkcji …………………………………………………….
5. numer seryjny/numer katalogowy ………………………….…….
6. ilość szt. / kpl.* ……………………………………………………………….

Bezpośredni Odbiorca potwierdza, że otrzymał wraz z dostarczonym sprzętem  medycznym/aparaturą medyczną następujące dokumenty:
1…………………………………………………………
2…………………………………………………………
3………………………………………………………….
Okres dzierżawy ww sprzętu wynosi : 36 miesięcy. 
Okres gwarancji na ww. sprzęt medyczny wynosi : …………… miesięcy. *
Szkolenie :
w dniu ………………r.  Przedstawiciel Wykonawcy przeprowadził szkolenie personelu w zakresie prawidłowej obsługi, podstaw eksploatacji i konserwacji dostarczonego sprzętu medycznego. * 
Lista osób, które uczestniczyły w szkoleniu stanowi załącznik do protokołu. *

Uwagi/ Zastrzeżenia:
………………………………………………………………………………………………

Protokół sporządzono w 4 egzemplarzach, z których 3 egzemplarze otrzymuje Bezpośredni Odbiorca i 1 egzemplarz Wykonawca.
       

      Bezpośredni Odbiorca:							Wykonawca:                                                                                                                   













UMOWA WZÓR B  		  ( dotyczy dostawy asortymentu)
zamówienie publiczne nr     ZP/2018
Dnia  .......................  w Stalowej Woli pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów 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:
Edwarda Surmacza – Dyrektora
oraz
............................................. wpisanym do .........................................................................., 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
.....................................

Zawarcie umowy następuje w wyniku wyboru jako najkorzystniejszej oferty Wykonawcy 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z  ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na Cykliczne dostawy dializatorów, linii krwi, igieł do dializ, cewników, koncentratów, materiałów zużywalnych , opatrunków dla Stacji Dializ wraz z dzierżawą aparatów do hemodializy oraz cykliczne dostawy materiałów i roztworów ciągłej terapii nerkozastępczej dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.
§ 1
Przedmiotem niniejszej umowy jest dostarczanie asortymentu medycznego na potrzeby Stacji Dializ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli – PAKIET …. -  zgodnie asortymentowo i cenowo z załącznikiem nr 1 do umowy, na cenę …....zł brutto (słownie: …..................................złotych)
§ 2 
1*. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania przez okres 3 lat od daty podpisania umowy…………(nazwa asortymentu)……………., zgodnie asortymentowo i cenowo z załącznikiem nr 1 do umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamówiony towar na własny koszt do magazynu Zamawiającego wraz z fakturą dostawy.  Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar odpowiednio opakowany, oznakowany i zabezpieczony w sposób odpowiadający jego właściwościom, zapewniający pełną ochronę przed czynnikami szkodliwymi, transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe dostarczonego towaru przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp.. Wykonawca odpowiada za uszkodzenie lub zniszczenie dostarczonego przedmiotu umowy w następstwie niewłaściwego wykonania obowiązku określonego w zdaniu poprzedzającym.
3. Wykonawca odpowiada za braki ilościowe i jakościowe stwierdzone bezpośrednio 
po dostawie do Zamawiającego.
4. Dostawy odbywać się będą staraniem oraz na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5.Dostawy będą realizowane na podstawie pisemnego lub za pomocą faksu lub poczty elektronicznej zamówienia Zamawiającego w terminie …………. roboczych od zgłoszenia zapotrzebowania (zgodnie ze złożoną ofertą; maksymalnie 5 dni roboczych). Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy, w soboty lub poza godzinami pracy dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. W przypadku dostaw pilnych (max 10% wartości umowy) Zamawiający wymaga terminu dostawy w terminie…………... 
6. Wielkość każdorazowej dostawy, ilość i terminy zostaną uzgodnione przez przedstawicieli strony w  trakcie realizacji zamówienia.
7. Zamawiający w przypadku niedostarczenia przedmiotu umowy w terminie określonym w ust. 5 lub braku reakcji, zwłoki w wymianie zareklamowanego asortymentu, będzie upoważniony do dokonania zakupu interwencyjnego, którego koszty dodatkowe (różnica między ceną realizacji zakupu a ceną wynikającą z umowy oraz koszty transportu) poniesie Wykonawca.
8. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może dokonać zamiany asortymentu lub zmiany producenta produktu jaki wykazał w złożonej ofercie.
9. Przedstawiciele Zamawiającego upoważnieni do realizacji niniejszej umowy:
1)........................................* tel. ............................. w godz. 7.30 - 15.05 w dni robocze 
2) ...............................* tel. ............................ w godz. 7.30 - 15.05 w dni robocze 
10 . Przedstawiciele Wykonawcy upoważnieni do realizacji niniejszej umowy:
1).......................................* tel. ......................................, w godz.  …………. w dniach ………………
2) ......................................* tel. ......................................, w godz.  …………. w dniach ………………
11. Ilość materiałów zużywalnych/igieł bezpiecznych* określona w załączniku nr 1 do umowy może ulec zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający nie ma obowiązku zamówienia pozostałej części towaru niezamówionej w okresie obowiązywania umowy z uwagi na zmniejszone zapotrzebowanie. W związku z powyższym Wykonawca oświadcza, że zrzeka się wszelkich roszczeń względem Zamawiającego z tytułu niezamówienia przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy ilości materiałów zużywalnych określonej w załączniku nr 1 do umowy.

§ 3
1. Wykonawca oświadcza, że asortyment medyczny wymieniony w załączniku nr 1 do umowy spełnia wszelkie wymagania jakościowe i technologiczne przewidziane dla wyrobów tego rodzaju przeznaczonych do używania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, jak również odpowiadają wszelkim normom polskim i międzynarodowym zgodnie ze specyfiką tych wyrobów oraz gwarantują bezpieczeństwo pacjentów. 
2. Wykonawca oświadcza, że asortyment medyczny wymieniony w załączniku nr 1 do umowy posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania w jednostkach służby zdrowia. Termin ważności dostarczonego asortymentu nie może być krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy do Zamawiającego
3. Wykonawca wraz z pierwszą dostawą dostarczy aktualne karty charakterystyki oraz ulotki z pełną charakterystyką produktu (wyrobu medycznego) w języku polskim do produktów stanowiących przedmiot umowy.
	W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad jakościowych, w tym wad ukrytych ujawnionych w czasie użytkowania lub braków ilościowych dostarczonego asortymentu medycznego,  Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę oraz prześle protokół reklamacyjny. 


5. Wykonawca rozpatrzy reklamację dotyczącą braków ilościowych i udzieli na nią odpowiedzi w ciągu 5 dni od jej otrzymania. Wykonawca rozpatrzy reklamację dotyczącą wad jakościowych i udzieli na nią odpowiedzi w ciągu 5 dni od jej otrzymania. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego asortymentu na asortyment niewadliwy. Zamawiający może składać reklamacje jakościowe w okresie ważności asortymentu medycznego.
6. Wadliwy asortyment Wykonawca zobowiązuje się odebrać własnym transportem i na własny koszt w terminie max. 14 dni od daty otrzymania.
7. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego (tj. w terminie 7 dni) - bez zmiany cen jednostkowych, zastąpienia wadliwego asortymentu, jeżeli wady określone w protokole reklamacyjnym będą na tyle istotne, że będą uniemożliwiały stosowanie i używanie dostarczonego asortymentu lub będą stanowiły zagrożenie dla zdrowia pacjentów i pracowników Zamawiającego.
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego renegocjacji warunków umowy. 
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, Zamawiający może odstąpić od części lub całości umowy, jeżeli dostarczony po reklamacji:
1) nie spełnia warunków jakościowych, lub
2) posiada wady określone w protokole reklamacyjnym.
10. Termin zapłaty za zareklamowany przedmiot umowy będzie liczony od daty załatwienia reklamacji. 
11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zawinione szkody wyrządzone osobom fizycznym i prawnym w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, w tym za wady ukryte dostarczonego przedmiotu umowy, zgodnie z zapisami ustawy o wyrobach medycznych dotyczącymi m.in. incydentu medycznego. 
12. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie  może dokonać zamiany asortymentu lub zmiany producenta produktu jaki wykazał w złożonej ofercie.
§ 4
1. W okresie realizacji umowy Zamawiający  zapłaci Wykonawcy łączne wynagrodzenie w kwocie …… zł brutto  w tym podatek VAT ….. %, tj …........................ zł netto, zgodnie ze złożoną ofertą,
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje dostawę asortymentu medycznego określonego w załączniku nr 1 do umowy.
3. W kwocie brutto wymienionej w ust. 1 zawarte są wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy i wymaganiami określonymi w SIWZ.
4. Zamawiający będzie regulował należności za dostarczone na podstawie zamówień cząstkowych materiały zużywalne przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze VAT w terminie do ……  dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej  przez Wykonawcę faktury VAT oraz otrzymania zamówionej dostawy cząstkowej. 
5. Zapłata nastąpi w złotych polskich.
6. Za datę zapłaty strony uznają datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego.
7. Jeżeli w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca uchybił obowiązkowi poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, albo jeśli wskutek zmiany przepisów lub okoliczności obowiązek taki powstał powodując jednocześnie zmniejszenie się obciążeń (zwłaszcza publicznoprawnych) po stronie Wykonawcy - Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego kwotę równą wartości zobowiązania podatkowego obciążającego Zamawiającego. Zapłata należności określonej w zdaniu poprzednim nastąpi w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o podstawie do powstania zobowiązania podatkowego obciążającego Zamawiającego lub od dnia wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do zapłaty określonej kwoty. 

8. Wykonawca może dokonać przelewu wierzytelności z zawartej umowy na osobę trzecią, jedynie za pisemną zgodą Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli (art. 54 ust.5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – Dz.U.2015 poz.618 ze zm.).
§ 5
1. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania stałości cen dla poszczególnego asortymentu przez cały okres trwania umowy z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 
2. Strony dopuszczają zmiany treści umowy czasowe i trwałe w trakcie jej obowiązywania w następujących przypadkach i zakresie:
1) obniżenia cen jednostkowych poszczególnych materiałów zużywalnych w przypadku obniżki cen, 
2) zmiany obowiązującej stawki VAT, o procent +/- zmienionej ustawowo stawki podatku,
3) zakończenia lub wstrzymania produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia, o czym Wykonawca nie mógł wiedzieć w chwili zawarcia umowy, dopuszcza się zmianę na nowy produkt  spełniający wszystkie wymogi Zamawiającego - po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie,
4) zmiany nazwy, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych określonych w umowie,
5) przedłużenia terminu obowiązywania umowy wobec niewyczerpania całości zamówienia w zakresie dostawy materiałów zużywalnych - do czasu wykorzystania całości zamówienia,
6) zmiany – za zgodą Zamawiającego - nazwy asortymentu lub zmiany producenta produktu, jaki wykazał w złożonej ofercie w przypadku, gdy wprowadzony zostanie na rynek produkt zmodyfikowany bądź udoskonalony w stosunku do towaru zaoferowanego w ofercie lub wystąpi przejściowy brak asortymentu, przy czym będzie to produkt o parametrach nie gorszych od zaoferowanego w ofercie towaru,
7) wystąpienia w umowie oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych
8) zmian wynikających z przepisów ustawy PZP,
3. Zamawiający przewiduje zmiany cen jednostkowych brutto:
	w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, wprowadzonej odpowiednim aktem prawnym – zmianie ulegnie wyłącznie kwota VAT w stopniu wynikającym z wprowadzonej zmiany, przy zachowaniu stałej ceny netto;
	w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.),
	w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 
4. W przypadku zmian określonych w ust. 3 Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca winien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia.
5. Podstawowym warunkiem zaakceptowania przez Zamawiającego podwyższonych cen będzie złożenie przez Wykonawcę szczegółowego wyjaśnienia konieczności ich wzrostu i uzasadnienia wysokości podwyżki.
6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu po uzgodnieniu i po zaakceptowaniu przez Zamawiającego, podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 
§ 6
1*. Wykonawca zgodnie ze złożoną ofertą wykona własnymi siłami cały zakres przedmiotu  umowy.
1*. Wykonawca zleci podwykonawcy następujący zakres zamówienia:
.........................................................................................
2*. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę. 
3*. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania za podwykonawców jak za swoje. 
* niepotrzebne skreślić
§ 7
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w dostarczeniu zamówionego asortymentu będącego przedmiotem zamówienia - w wysokości 3% wartości brutto niedostarczonego asortymentu za każdy dzień zwłoki,
b) za zwłokę w wymianie asortymentu nieodpowiedniej jakości na asortyment dobrej jakości - w wysokości 5% wartości brutto dostarczonego asortymentu o nieodpowiedniej jakości za każdy dzień zwłoki,
c) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wartości umowy określonej w § 4 ust. 1 umowy,
d) za zwłokę w terminie przedłożenia dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy zapłaci zgodnie z § 11 ust. 3 umowy – 100 zł za każdy dzień opóźnienia,
2. Kary umowne podlegają sumowaniu.
3. Kary umowne w pierwszej kolejności będą potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia. 
4. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
§ 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, lub dalsze wykonywanie umowy  może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca  może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. (art. 145 ust.1  i ust. 2 ustawy PZP). 
2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:
a) 2- krotne opóźnienie w realizacji dostaw lub reklamacji asortymentu będącego przedmiotem umowy,
b) jednorazowe opóźnienie w dostawie lub reklamacji asortymentu będącego przedmiotem umowy – przekraczające 4 dni,
c) 2 – krotna reklamacja jakości asortymentu będącego przedmiotem umowy,
d) rozwiązanie lub likwidacja Wykonawcy,
e) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
f) innego rażącego naruszenia warunków umowy lub przepisów prawa,

g) nieprzedłużenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w okresie trwania niniejszej umowy i nieprzedłożenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego kontynuowanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
3. Odstąpienie, wypowiedzenie i rozwiązanie umowy wymaga zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§ 9
1. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1–1b, 1d i 1e ustawy PZP;
2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP;
3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
§ 10
Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez okres 3 lat.

§ 11
1. Wykonawca  zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy, także po zakończeniu jej realizacji. Obowiązek ten nie dotyczy informacji, co do których Zamawiający  ma nałożony ustawowy obowiązek publikacji lub która stanowi informację jawną, publiczną opublikowaną przez Zamawiającego.
2. Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i faktów, z którymi zapoznali się w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, a zwłaszcza dotyczących pacjentów szpitala.
3. Mając na uwadze fakt, że na nośnikach informacji stanowiących części składowe lub przynależności serwisowanych urządzeń mogą znajdować się dane osobowe pacjentów, jak również mając na uwadze, że niektóre z wykonywanych w ramach umowy świadczeń uwarunkowane są koniecznością zapewnienia dostępu do przedmiotowych nośników i znajdujących się na nich informacji, w tym danych osobowych, Zamawiający upoważnia Wykonawcę, w tym osoby świadczące usługi w imieniu Wykonawcy, do przetwarzania, w razie zaistnienia takiej potrzeby, ww. danych osobowych, w zakresie i celu niezbędnym do wykonania świadczeń objętych umową. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem ww. danych osobowych. Wykonawca zastosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w szczególności zabezpieczy je przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
§ 12
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy PZP i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.)
§ 13
Wszelkie spory, jakie mogą powstać na gruncie niniejszej umowy strony będą starały się rozstrzygnąć w drodze negocjacji, a w wypadku ich nierozstrzygnięcia poddają rozpoznaniu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 14
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

WYKONAWCA								ZAMAWIAJĄCY

* niepotrzebne skreślić

Załączniki do umowy:
1.Zestawienie asortymentowo-ilościowe (wg. załącznika nr 1 do SIWZ)
2. Polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy
3. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)
4. Umowa konsorcjum  - dotyczy Wykonawców składających  ofertę w ramach konsorcjum. 

