                                                                                                                                                                                       
Załącznik nr 7 do SIWZ

                                                                                                                   PROJEKT



UMOWA     DZIERŻAWY


zawarta w dniu .......................... w Koszalinie pomiędzy: :...................................................................................... z siedzibą w ........................................  reprezentowaną (nym)  przez .....................................................................................................
zwaną(nym) dalej Wydzierżawiającym, 
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 Dzierżawcą.


§ 1
Wydzierżawiający oświadcza, że jest  właścicielem urządzeń: 

1)	............................................................

2)	............................................................
oraz, że analizatory są fabrycznie nowe, posiadają konieczne atesty, instrukcje producenta oraz gwarancję.

                                                            	§ 2
1.	Wydzierżawiający oddaje Dzierżawcy opisane w ust. 1  analizatory  do używania zgodnie   z ich przeznaczeniem, a Dzierzawca przedmiot dzierżawy przyjmuje.
2.	Dzierżawca jest uprawniony do używania przedmiotu dzierżawy wyłącznie w celu wykonywania badań immunochemicznych objętych zakresem prowadzonej działalności statutowej.
3.	Dzierżawca zobowiązuje się do korzystania z przedmiotu dzierżawy z należytą starannością w sposób odpowiadający jego przeznaczeniu i właściwościom, zgodnie          z instrukcjami producenta oraz w sposób zapewniający jego zużycie jedynie w stopniu wynikającym z wymagań prawidłowej eksploatacji tego typu urządzeń.

		§ 3
1.	Wydzierżawiający zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu dzierżawy do siedziby 
Dzierżawcy i zainstalowania urządzeń w Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej 
znajdującej się na trzecim piętrze budynku “C” w terminie 30 dni od podpisania umowy.
2.	Koszty transportu urządzeń wraz z ich ubezpieczeniem na czas transportu oraz instalacji 
urządzeń ponosi Wydzierżawiający.
3.	Przyjęcie przedmiotu dzierżawy nastąpi na podstawie protokołu przekazania, podpisanego 
przez obie strony, stanowiącego integralną część umowy.
4.	Wydzierżawiający zobowiązuje się do przeszkolenia pracowników zatrudnionych            w Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Dzierżawcy oraz udzielenia wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego korzystania z przedmiotu dzierżawy.
5.	Konserwacja, przeglądy i remonty bieżące urządzeń wykonywane będą przez 
Wydzierżawiającego i na jego koszt.
6.	Wydzierżawiający na czas trwania umowy zobowiązany jest do ubezpieczenia przedmiotu 
dzierżawy od ryzyk mogących mu zaszkodzić.

§ 4
1.	Dzierżawca zobowiązany jest używać przedmiotu dzierżawy w miejscu zainstalowania urządzeń wymienionym w § 3 ust.1. Zmiana lokalizacji przedmiotu dzierżawy może nastąpić wyłącznie za zgodą Wydzierżawiającego wyrażoną na piśmie.
2.	Dzierżawca nie może dokonywać jakichkolwiek zmian i przeróbek w przedmiocie dzierżawy, odłączać lub dołączać jakichkolwiek części bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego. Wszelkie dodatkowe wyposażenie Dzierżawca nabywa na własny koszt.
3.	Dzierżawca nie może bez zgody Wydzierżawiającego udostępniać przedmiotu dzierżawy do bezpłatnego używania osóbom trzecim, ani go poddzierżawiać.

		§ 5
1.	Z tytułu dzierżawy analizarorów Dzierżawca zobowiązany jest do zapłaty Wydzierżawiającemu czynszu dzierżawnego w wysokości  ...................... miesięcznie  (słownie ................................................). Do czynszu  doliczany będzie podatek VAT       w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
2.	Czynsz będzie płatny z dołu w terminie ........dni od dnia doręczenia faktury na konto Wydzierżawiającego w ......................................... Nr ...........................................................
3.	Za datę zapłaty faktury uznaje się datę obciążenia rachunku Dzierżawcy.

§ 6
Wydzierżawiający ma prawo kontrolowania w każdym czasie, przez upoważnione przez siebie osoby, stanu przedmiotu dzierżawy i sposobu jego wykorzystywania oraz dokumentów z nim związanych.
§ 7
1.	Umowa zostanie zawarta na okres 3 (trzech) lat z mocą obowiązującą od dnia zaintalowania   przedmiotu dzierżawy .
2.	Każdej ze stron przysługuje prawo wcześniejszego rozwiązania umowy za uprzednim miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

	§ 8
Wydzierżawiający oświadcza, iż po rozwiązaniu niniejszej umowy Dzierżawcy przysługuje prawo pierwokupu przedmiotu dzierżawy. Cenę sprzedaży strony ustalą odrębnie w oparciu     o aktualna wartość przedmiotu dzierżawy i ceny rynkowe.


	§ 9
1.	Po zakończeniu umowy Dzierżawca zobowiązany jest oddać przedmiot dzierżawy            w stanie nie pogorszonym w terminie 7 dni  lub zawrzeć nową umowę umożliwiającą dalsze korzystanie z urządzeń.
2.	Oddanie przedmiotu dzierżawy nastąpi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez obie strony.
3.	Dzierżawca odpowiada wobec Wydzierżawiającego za utratę lub uszkodzenie przedmiotu dzierżawy wynikłe z jego winy oraz z siły wyższej.
4.	Dzierżawca nie ponosi odpowiedzialności za zużycie będące wynikiem normalnej eksploatacji.
§ 10
Wszelkie zawiadomienia dotyczące niniejszej umowy mogą być dokonywane za pośrednictwem listów poleconych za zwrotnym poświadczeniem odbioru, przy czym pismo dwukrotnie awizowane i nie podjęte w terminie uznaje się za doręczone.

§ 11
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności  formy pisemnej  w postaci aneksu podpisanego przez obydwie Strony.

§ 12
W kwestiach nieuregulowanych umową maja zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 9 lutego 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).    
§ 13
Ewentualne spory jakie mogą powstać na tle realizacji umowy rozstrzygane będą przez sądy właściwe dla siedziby Dzierżawcy.
§ 14
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wydzierżawiający, a trzy Dzierżawca.
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