                                                                                           Załącznik nr 3 

WZÓR UMOWY
zawarta w dniu ………….2021 r. w Zawierciu, pomiędzy:
Szpitalem Powiatowym w Zawierciu, z siedzibą 42-400 Zawiercie ul. Miodowa 14, KRS 0000126179, NIP 649-19-18-293, Regon 276271110,
zwanym w treści umowy Zamawiającym
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………
a
…………………………………………………………………………………………………
zwaną w  treści  umowy  Wykonawcą
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………
zwanych łącznie Stronami
W wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: Dostawa lampy zabiegowej sufitowej z montażem – 2 szt. Z uwagi na wartość zamówienia poniżej 130 000 netto nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Strony zawierają umowę o następującej treści:

§ 1
Zamawiający kupuje od Wykonawcy lampę zabiegową, sufitową z montażem – szt. 2 zwane dalej „przedmiotem dostawy”, zgodnie z załącznikami do oferty Wykonawcy tj.: Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1), Formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik nr 2) oraz niniejszej umowie.
W ramach obowiązków wynikających z niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się również do dostarczenia, montażu i uruchomienia przedmiotu dostawy oraz przeszkolenia personelu w zakresie prawidłowej jego obsługi.
Wykonawca oświadcza, że posiada umiejętności, wiedzę, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do prawidłowego wykonania umowy.

§ 2
W ramach wynagrodzenia określonego w umowie Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
	dostarczenia, wniesienia oraz montażu i uruchomienia w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego, w jego siedzibie, na własny koszt i ryzyko przedmiotu dostawy w pełni zdatnego do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem w terminie do 19.02.2021r 

uprzedniego uzgodnienia terminów dostawy i uruchomienia przedmiotu dostawy z Panem Grzegorzem Kwiecień lub osobą przez niego wyznaczoną – Dział Aparatury Medycznej, tel. 32 67 40 360;
dostarczenia wraz z przedmiotem dostawy kart gwarancyjnych zawierających postanowienia gwarancji, zgodne z postanowieniami niniejszej umowy, paszportów technicznych oraz instrukcji obsługi w języku polskim;
bezpłatnych przeglądów technicznych przedmiotu dostawy w okresie gwarancji, zgodnie z zaleceniami producenta, ale nie rzadziej niż jeden raz w roku.

	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone podczas realizacji umowy. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia lub naprawienia wyrządzonych szkód na własny koszt. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z powyższego obowiązku Zamawiający ma prawo do naprawy szkód we własnym zakresie i obciążenia Wykonawcy pełnymi kosztami z tego tytułu. 
	Przyjęcie przedmiotu dostawy przez Zamawiającego zostanie potwierdzone w protokole odbioru sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik do umowy. Protokół zostanie sporządzony po wniesieniu, montażu i uruchomieniu oraz sprawdzeniu zgodności parametrów technicznych przedmiotu dostawy z załącznikami do umowy i przeszkoleniu personelu. Potwierdzeniem należytej realizacji dostawy będzie podpisanie takiego protokołu przez obie Strony bez uwag.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad przedmiotu dostawy, Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy przedmiotu dostawy a Wykonawca zobowiązany będzie wymienić przedmiot dostawy na nowy, wolny od wad. 
Datą zakończenia odbioru jest data podpisania przez obie Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

§ 3
Wynagrodzenie Wykonawcy za należyte zrealizowanie całej umowy wynosi:
...................................... zł brutto (słownie zł: ............................................................... 00/100), 
w tym: podatek VAT.................. zł (słownie zł: ............................................................... 00/100), 
netto: .............................. zł (słownie zł: ......................................................... 00/100).
	Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy w ciągu 60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 
	Podstawę do wystawienia faktury VAT stanowi podpisany przez Strony bez zastrzeżeń protokół odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 3 umowy.

Faktura musi być dostarczona na adres Zamawiającego.
	Wykonawca ma obowiązek umieścić informacje na fakturze dotyczące mechanizmu podzielnej płatności jeśli mechanizm ten dotyczy przedmiotu dostawy. 
Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne przelewem na wskazany na fakturze Wykonawcy rachunek bankowy znajdujący się w bazie podatników VAT (na tzw. „białej liście”).
	Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Wynagrodzenie określone w ust. 1 wyczerpuje w całości zobowiązania finansowe Zamawiającego względem Wykonawcy wynikające z należytej realizacji całej umowy.

§ 4
Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot dostawy będzie fabrycznie nowy, kompletny, 
o wysokim standardzie, zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolny od wad fizycznych (w szczególności materiałowych i konstrukcyjnych) i prawnych. 
Wykonawca udziela na przedmiot dostawy gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres ………. lat licząc od daty podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru.
	Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady będzie naprawiał lub wymieniał przedmiot dostawy lub elementy przedmiotu dostawy, w których ujawnią się wady lub które uległy uszkodzeniu w czasie prawidłowego użytkowania i nie będzie obciążał Zamawiającego żadnymi kosztami 
z tego tytułu. 
	Zamawiający ma prawo wyboru czy zamierza skorzystać z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji jakości lub z uprawnień wynikających z rękojmi za wady. 
	Wykonawca będzie wykonywał obowiązki wynikające z udzielonej gwarancji jakości lub rękojmi w miejscu montażu przedmiotu dostawy. 
	Jeżeli w okresie gwarancji przedmiot dostawy okaże się wadliwy, Wykonawca zobowiązuje się do jego naprawy w terminie nie dłuższym niż 10 dni kalendarzowych w przypadku usunięcia usterki lub naprawy nie wymagającej sprowadzenia części zamiennych z zagranicy i w terminie nie dłuższym niż 20 dni w przypadku usunięcia usterki lub naprawy wymagającej sprowadzenia części zamiennych z zagranicy - od chwili zgłoszenia wady mailem na adres: ………………………………
	W przypadku opóźnienia w realizacji obowiązku wskazanego w ust. 6, Zamawiający ma prawo do wykonania naprawy we własnym zakresie lub zlecenia takiej naprawy innemu podmiotowi i obciążenia kosztami naprawy Wykonawcy, co nie powoduje wyłączenia udzielonej przez Wykonawcę gwarancji. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień określonych powyżej nie zwalnia Wykonawcy z zapłaty kar umownych o których mowa w umowie, ani nie pozbawia Zamawiającego żadnych innych uprawnień wynikających z umowy lub z przepisów prawa.
	W przypadku trzykrotnego zaistnienia tej samej wady lub w przypadku zaistnienia w okresie gwarancji wad przedmiotu dostawy, które nie kwalifikują się do usunięcia, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego przedmiotu dostawy lub jego elementu na nowy, wolny od wad w terminie nie dłuższym niż  20 dni kalendarzowych liczonych odpowiednio od dnia pojawienia się trzeci raz tej samej wady lub od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego braku możliwości usunięcia wady. Dostarczenie nowego przedmiotu dostawy lub jego elementu nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
	W przypadku wymiany przedmiotu dostawy lub jego elementu na nowy, okres udzielonej gwarancji jakości biegnie odpowiednio dla całego przedmiotu dostawy lub jego elementu od nowa i liczony jest od daty wymiany.
W przypadku niezgodności pomiędzy postanowieniami zawartymi w dokumentach gwarancyjnych, 
a postanowieniami gwarancyjnymi zawartymi w niniejszej umowie, pierwszeństwo mają warunki gwarancyjne ustalone w niniejszej umowie.

§ 5
W zakresie bieżącej współpracy w trakcie realizacji niniejszej umowy
	Zamawiający wyznacza: ……………………………....……tel. …………………., e-mail:  ……………………. ;

Wykonawca wyznacza: …………..…………………..…… tel. …………………., e-mail:  ……………………. .

§ 6
Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi w następujących przypadkach i wysokościach:
	 w przypadku opóźnienia w wykonaniu któregokolwiek z obowiązków wskazanych w § 2 ust. 1 pkt 1) umowy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy (w zakresie danego pakietu) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 10 % wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1 umowy (w zakresie danego pakietu);
	w przypadku opóźnienia w wykonaniu obowiązku określonego w § 4 ust. 6 lub w § 4 ust. 10 umowy - w wysokości 0,2 % wartości netto określonej w formularzu asortymentowo cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy dla danego sprzętu za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
	 w przypadku rozwiązania przez Zamawiającego umowy ze skutkiem natychmiastowym lub w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20 % wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
2.	Kary określone w ust. 1 są niezależne od siebie i każda z nich może być naliczona osobno w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w umowie dla jej naliczenia.  
3.	Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, gdy opóźnienie w wykonaniu któregokolwiek z obowiązków wskazanych w § 2 ust. 1 pkt 1) umowy przekroczy 10 dni roboczych. Rozwiązanie umowy w takim przypadku nie pozbawia Zamawiającego prawa do naliczenia kary umownej 
i żądania odszkodowania uzupełniającego.
4.	Jeżeli wysokość kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
5.	Zamawiający może potrącić kary umowne z wynagrodzenia przysługującego za wykonaną dostawę Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.
6.	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 wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 7
Niedopuszczalne są zmiany istotnych postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zaistnieje którakolwiek z przesłanek zmian umowy określona w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych lub zmiana będzie w zakresie:
	przedłużenia terminu lub terminów realizacji zamówienia – w przypadku zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego i niezawinionych przez Wykonawcę (np. braku przygotowania/przekazania miejsca realizacji) albo w przypadku zaistnienia niezawinionych przez żadną za Stron okoliczności, w tym również tzw. „siły wyższej” np. pożar, zalanie itp.,
	 dostosowania zapisów umowy do obowiązujących przepisów – w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy,
	zmiany stawki VAT w przypadku zmiany przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w odniesieniu odpowiednio do całości lub danej części zamówienia, którego zmiana dotyczy, 

poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu dostawy lub zmiany technologii na równoważną lub lepszą, podniesienia wydajności Sprzętu oraz bezpieczeństwa, 
w sytuacji wycofania z rynku przez producenta lub zakończenia produkcji zaoferowanego przez Wykonawcę Sprzętu bądź jego elementów. Zmiana nastąpić może jedynie w przypadku nieprzekroczenia ceny jednostkowej Sprzętu.
	W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1) okres, o który zostanie przedłużony termin realizacji umowy zostanie ustalony przez Strony, z tym zastrzeżeniem, że okres ten nie może być dłuższy niż czas trwania okoliczności stanowiącej podstawę do zmiany umowy. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 2) Strony podejmą negocjacje w celu dostosowania zapisów umowy do obowiązujących przepisów przy jednoczesnym zachowaniu charakteru umowy i jej zakresu. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3) i 4) zmiana nastąpić może przy zachowaniu dotychczasowych cen jednostkowych netto.
	W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy ustawy - Prawo    zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
	W celu należytego wywiązania się z obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych wszystkich osób fizycznych, które w związku realizacją umowy będzie przetwarzał Wykonawca, Strony umowy podpiszą umowę powierzenia danych osobowych o brzmieniu określonym w Załączniku 4 do umowy.
	Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
	Wykonawca nie może bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, przelać jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić wyłącznie po uprzednim wyrażeniu pisemnej  zgody przez podmiot tworzący Zamawiającego.
	Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
	Integralnymi częściami niniejszej umowy są: 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy złożony przez Wykonawcę,
Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy złożony przez Wykonawcę,
Załącznik nr 6 – Protokół odbioru,

	Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.








WYKONAWCA:	                              	ZAMAWIAJĄCY

