                                                                         
Załącznik nr 6 do SIWZ
                  Projekt


UMOWA DOSTAWY ODCZYNNIKÓW

zawarta w dniu .......................... w...................................... pomiędzy: 

.......................................................... z siedzibą ............................................
reprezentowanym przez .................................................................................
zwanym w  treści umowy Dostawcą,
         a 
Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji                  w Koszalinie z siedzibą przy ul. Szpitalnej 2, 75-720 Koszalin , wpisanym do Rejestru  Stowarzyszeń Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000006439,      akta rejestrowe przechowywane sa w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, NIP:  669-21-91-946;  REGON:  330904973
reprezentowanym przez  …………………..................................................................................
zwanym dalej Zamawiającym,
o następującej  treści:

§ 1
Dostawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu towar wyszczególniony                       w załącznikach  Nr 2 i 3 do niniejszej umowy.

§ 2
1. Dostawca zobowiązuje się dostarczać towar w ilościach i terminach określonych przez 
      Zamawiającego.
2.   Zamawiający złoży pisemne  zamówienie  (faksem) na 14  dni poprzedzającym dostawę.
	Dostawca dostarczy towar własnym transportem na swój koszt i ryzyko do magazynu 
Zamawiającego w Koszalinie za potwierdzeniem odbioru.


§  3
1.	Zamawiający zobowiązuje się do zbadania towaru pod względem ilościowym w dniu jego   odbioru.
2.	W przypadku stwierdzenia wad jakościowych i braków ilościowych niezwłocznie powiadomi Dostawcę oraz prześle protokół reklamacyjny. Dostawca rozpatrzy reklamację i udzieli na nią odpowiedzi w ciągu 7 dni od jej otrzymania.

§ 4
1.	Zapłata za otrzymany towar będzie realizowana wg cen podanych w załącznikach Nr 2 i 3     w terminie ........... dni licząc od daty otrzymania towaru i  prawidłowo wystawionej  faktury.
2.	Stałość cen obowiązuje przez okres trwania umowy z wyjątkiem zmiany stawki podatku VAT.
3.	Zmiana cen, o których mowa w pkt. powyższym (2) może nastąpić jedynie przez zmianę umowy w tym zakresie aneksem podpisanym przez obie strony umowy.
4.	O każdej zmianie cen Dostawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego nie później niż 7 dni przed uzgodnionym terminem odbioru.
5.	Niedoszacowanie dodatkowych akcesoriów eksploatacyjnych spowoduje konieczność dostawy na koszt Dostawcy.
§ 5
W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Dostawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości 2% niezrealizowanej  wartości umownej towaru, gdy wystąpią okoliczności, za które odpowiada Dostawca, tj:
  a)  jakość dostarczonego towaru uniemożliwia jego wykorzystanie,
b)	opóźnienie dostaw towaru powyżej 2 dni od wymaganej daty dostarczenia towaru                     i w wysokości 0,1 % wartości umownej towaru nie dostarczonego w ustalonym terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
§ 6
Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne.

§ 7
Niniejszą umowę strony zawierają na okres  od .............................do ................................

§ 8
1.	Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym.
2.	Odstąpienie od umowy w przypadku określonym w pkt. 1 powinno nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
3.	W przypadku okoliczności niezależnych od Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie zrealizowania zapotrzebowania ilościowego określonego w przedmiocie zamówienia do 20%.
4.	Zamawiający zastrzega, iż Dostawca nie może dokonać cesji wierzytelności z tytułu zawartej umowy.
§ 9
W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia.

§ 10
1. Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie: 
a)	numeru katalogowego produktu
b)	nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów 
c)	przedmiotowym /produkt zamienny/
d)	sposobu konfekcjonowania 
e)	liczby opakowań 
f)	wymiany / uzupełnienia elementów składowych aparatury 
      w sytuacji gdy: 
·	wprowadzony zostanie do sprzedaży przez wykonawcę produkt zmodyfikowany / udoskonalony 
·	wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową 
·	zmieni się liczba badań objętych zapotrzebowaniem Zamawiającego 
·	nastąpi zmiana organizacji pracy laboratorium Zamawiającego 
·	zaistnieje konieczność wymiany/uzupełnienia elementów składowych aparatury w związku z postępem technologicznym.
2. Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartości umowy i nie 
     mogą być niekorzystne dla Zamawiającego. 
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
     nieważności w zakresie dopuszczalnym przez przepisy ustawy - prawo zamówień 
     publicznych.
§ 11
Spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177).

§ 13
Umowę oraz załącznik sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których  jeden otrzymuje Zamawiający, a trzy Dostawca. 
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