Załącznik nr 8
UMOWA
o zamówienie publiczne nr   …......ZP/2019
Dnia  ...................... ….. r.  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 
za kontrasygnatą Głównej Księgowej - Elżbiety Głowackiej 
oraz
.............................................
wpisanym do ....................................................................................................................................., 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
.....................................

w wyniku wyboru  Wykonawcy w  przetargu nieograniczonym – art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych – „przetarg nieograniczony” została zawarta umowa następującej treści: 


§ 1 Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest :  Cykliczne  dostawy materiałów jednorazowych ,odczynników wraz z dzierżawą aparatury medycznej dla potrzeb Pracowni Mikrobiologii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 3 lat licząc od daty podpisania umowy    w asortymencie i ilościach określonych w załączniku do niniejszej umowy, stanowiącym jej integralną część oraz zgodnych z ofertą przetargową z 
dnia ......................... w ramach   zadania nr …...za łączną wartość netto:....................... PLN/3lata , 
brutto: ..............................PLN/  3 lata
słownie: ...................................................................................................... PLN brutto /3  lata
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części produktów bez roszczeń  odszkodowawczych ze strony Wykonawcy, wynikającej z braku zapotrzebowania, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
3. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do swobodnego rozporządzania przedmiotem umowy, który jest wolny od wad fizycznych i prawnych, posiada wszelkie niezbędne uprawnienia oraz zgody i zezwolenia odpowiednich organów do realizacji niniejszej umowy.. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewniania ciągłości dostaw przedmiotu zamówienia w okresie obowiązywania i na warunkach określonych w niniejszej umowie.
5. Zamawiający zobowiązuje się dokonywać zapłaty za dostarczony przedmiot dostawy w wysokości wynikającej z wielkości tej dostawy i cen jednostkowych , zgodnie z Formularzem cenowym – Załacznik nr 2 
6.Umowa realizowana będzie przez okres 36 miesięcy, tj. od dnia ……….. do dnia ………………
7.Wykonawca oświadcza, że dostarczany w ramach niniejszej umowy asortyment posiada aktualne  pozwolenia na dopuszczenie do obrotu i używania zgodnie z prawem polskim odpowiada wymaganiom określonym w ustawie z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017r.  Poz. 211, Dz. U. z 2019r poz. 175).


§ 2 Warunki dostawy
1. Dostawy Zadanie nr .....  będą odbywały się do siedziby Zamawiającego -Dział Zaopatrzenia ( Odczynniki / testy ) , Magazyn Medyczny  ( materiały jednorazowe ) *  przy ul. Staszica 4 w Stalowej Woli , w godz. 7.00 – 14.00 od poniedziałku do piątku ( dni robocze) , sukcesywnie, partiami – zgodnie z bieżącym zamówieniem Zamawiającego składanym faxem na nr ……………………… lub drogą elektroniczną e-mail na adres ……………
2. Dostawy  Zadanie nr .....  realizowane będą w ciągu  …..  dni roboczych od złożenia zamówienia. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy za termin dostawy należy przyjąć pierwszy dzień roboczy po wyznaczonym terminie .                                                                                  Dostarczane odczynniki / testy będą posiadały ….... m-czny termin ważności. *
3. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw na swój koszt i ryzyko. 
4. W przypadku braku możliwości zrealizowania dostawy asortymentu oraz zaistnienia pilnej konieczności zakupu danego wyrobu Wykonawca pokryje różnicę kosztów zakupu u innego dostawcy. 
5. Wyroby winny być oznakowane i opakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności znakiem bezpieczeństwa oraz posiadać załączone instrukcje użytkowania, atesty, certyfikaty itp. dokumenty. 
*jeżeli dotyczy 
§ 3 Reklamacje
1. Wykonawca odpowiada za rodzaj, jakość, ilość oraz termin przydatności do użycia dostarczanych wyrobów objętych każdym zamówieniem. 
2. Z chwilą odbioru przedmiotu zamówienia Zamawiający z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 dokona odbioru ilościowego i jakościowego. 
3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w dostawie Zamawiający niezwłocznie, nie później jednak  niż w ciągu 7 dni roboczych od danej partii dostawy, powiadomi pisemnie o powyższym Wykonawcę, który w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia rozpatrzy reklamację, w ramach której uzupełni braki lub wymieni przedmiot zamówienia na pełnowartościowy. 


§ 4 Dzierżawa aparatu ( jeśli dotyczy)*
1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot dzierżawy tj urządzenie typu: ………………………………… ……….……………., rok produkcji…………….., stanowi wyłącznie jego własność oraz nie jest ograniczony w rozporządzaniu swoją własnością w zakresie określonym niniejszą umową.
2. Wykonawca zapewni czas reakcji serwisu do ……. godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia telefonicznego od poniedziałku do piątku oraz usuniecie awarii analizatora do …… dni w dni robocze od zgłoszenia awarii w ramach udzielonej pełnej gwarancji eksploatacyjnej dla zaoferowanego sprzętu przez cały okres trwania umowy. 
3. Wystąpienie 3 krotnej awarii w ciągu 3 miesięcy będzie skutkować obowiązkiem wymiany aparatu na nowy wraz z pokryciem wszystkich kosztów wymiany, ponadto Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia aparatu zastępczego na czas naprawy przekraczający 3 dni robocze.
4. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu aparatury będącej przedmiotem niniejszej umowy w ciągu max. 30 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy, a Zamawiający zobowiązuje się do przyjęcia aparatury w dzierżawę po jej instalacji i odbiorze, co zostanie potwierdzone w protokole zdawczo-odbiorczym.
5. Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis który nieodpłatnie zainstaluje aparaturę będącą przedmiotem dzierżawy i przeprowadzi szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie prawidłowego jego użytkowania oraz będzie dokonywał, przez cały okres obowiązywania umowy napraw sprzętu na koszt Wykonawcy, z wyjątkiem sytuacji kiedy konieczność dokonania naprawy powstała z winy Zamawiającego na skutek nieprawidłowej eksploatacji aparatury. 
6. Wykonawca jest uprawniony do kontroli dzierżawionej aparatury w każdym czasie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu kontroli.
7. Wykonawca zobowiązuje się do wskazania miejsca zainstalowania dzierżawionej aparatury zgodnie z wymogami producenta, a Zamawiający zobowiązuje się do użytkowania aparatury zgodnie z instrukcją techniczną i dobrą praktyką laboratoryjną.
8. Zamawiający zobowiązuje się do zabezpieczenia dzierżawionej aparatury przed uszkodzeniem i kradzieżą, a Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia sprzętu na swój koszt.
9. Zamawiający zobowiązuje się po zakończeniu trwania niniejszej umowy do zwrotu aparatury medycznej w stanie niepogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnego użytkowania w trakcie trwania umowy.
10. Wykonawca oświadcza, że dzierżawiona aparatura medyczna posiada świadectwo dopuszczenia do obrotu i stosowania w postaci:……………………………………………., a oferowane odczynniki medyczne posiadają świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w postaci: …………………………………………………………….…………............................................
11. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia wynikając z   nieprawidłowego użytkowania aparatu .
12. Oświadcza, że Obsługa techniczna aparatury medycznej   wykonywana będzie przez  autoryzowany serwis producenta ……………………………………………………………………………….........................
13. Zobowiązujemy się dostosować pod względem odpowiedniej temperatury pomieszczenie,    w którym pracowała będzie aparatura medyczna  .


§ 5 Wynagrodzenie 
1. Oferujemy termin płatności 60 dni, licząc od daty zrealizowania dostawy oraz za każdy miesiąc trwania dzierżawy aparatury i otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT,                                                                                                                     
2. Płatność za dostawę przedmiotu zamówienia /dzierżawę * Zamawiający będzie regulował przelewem  w terminie wskazanym w ust. 1 liczonym od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT na konto bankowe wskazane na fakturze VAT. 
3. Jako datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
4. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki za zwłokę w wysokości odsetek ustawowych.
*jeżeli dotyczy 

§ 6 Waloryzacja wynagrodzenia
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności takiej umowy.
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem zapisów ust. 3-4 niniejszego paragrafu.
3. W okresie obowiązywania umowy, zakres przedmiotu umowy może ulec zmianie, jeżeli wystąpią okoliczności uzasadniające konieczność wprowadzenia tych zmian, a nie można ich było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
4. Wycena zmienionego zakresu przedmiotu umowy ma być sporządzona w oparciu o podstawy wyceny usługi przyjęte przez Wykonawcę przy sporządzaniu oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
5.Termin obowiązywania umowy może zostać wydłużony, na wniosek Zamawiającego, lecz nie dłużej niż na okres 4 miesięcy, przy zachowaniu wynagrodzenia obowiązującego w ostatnim dniu kończącej się umowy.
6. Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany:                                                               a) stawki podatku od towarów i usług,                                                                                                            b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,                                                            c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.                                                                       7.Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie przepisów dotyczących zmian, o których mowa w ust. 6.                                                                                            8.W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 lit. a) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.                                                                                                                                       9.W przypadku zmiany, o której mowa w ust 6 lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.                                                                                                                         10.W przypadku zmiany, o którym mowa w ust 6 lit. c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.                                             11.Za wyjątkiem sytuacji o której mowa w ust. 6 lit. a), wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę szczegółowego wyliczenia wysokości dodatkowych koszów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust 6 litera b) i c).                                                                                                                                                   12. Zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
13. Obniżenie cen przedmiotu umowy przez Wykonawcę może nastąpić w każdym czasie. 

§ 7 Kary umowne
1. Strony postanawiają, że w przypadkach określonych poniżej, stosowane będą kary umowne. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) w wysokości 0,1% wartości brutto nie dostarczonej partii towaru za każdy dzień opóźnienia w jej dostawie, 
b) w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 
c) w wysokości 100zł za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia w usunięciu awarii dzierżawionego sprzętu
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy w razie odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego. 
4. Strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
5. Kary umowne przewidziane niniejszą umową, płatne będą w terminie 7 dni od daty wezwania do ich zapłaty. Strony dopuszczają możliwość rozliczenia kar umownych w formie potrącenia ze zobowiązaniami Wykonawcy względem Zamawiającego. 


§ 8 Odstąpienie umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku: 
a) 3 krotnej reklamacji jakościowej dostarczonego przedmiotu umowy, 
b) jednostronnej, nie uzgodnionej z Zamawiającym zmiany cen jednostkowych netto przez Wykonawcę 
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający bez podania przyczyny odmawia odbioru zamówionego przedmiotu umowy. 
3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
4. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takiej sytuacji Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu 
z tytułu wykonania części umowy. 

§ 9 Postanowienia umowne
1. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być w jakikolwiek sposób lub formie przenoszone na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, 
z zastrzeżeniem sytuacji określonych w §6 ust. 2a) i ust. 4. 
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego. 
4. Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Załączniki
Oferta Wykonawcy z dnia ….............
Formularz cenowy
SIWZ

WYKONAWCA:         KONTRASYGNATA  Głównej Księgowej               ZAMAWIAJĄCY:   
                                                   


