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WZÓR UMOWY AEZ/365/S-035/2013

Umowa zawarta dnia ………………………….. r. po pomiędzy:

Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, nazywanym w treści umowy Zamawiającym, posiadającym REGON: 000288917 oraz NIP: 525-00-05-828, którego reprezentuje:

	..................................................................	...................................................................
	..................................................................	...................................................................

a
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
NIP ..............................................................., REGON ................................................, nazywaną w treści umowy Wykonawcą, którego reprezentuje:
	..................................................................	...................................................................
	..................................................................	...................................................................


o następującej treści:
§ 1.

	Niniejsza umowa zostaje zawarta zgodnie z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).


	Przedmiotem umowy jest druk oraz dostawa dwóch edycji Informatora dla kandydatów na studia zwanego dalej ,,Informatorem’’, w nakładzie: I edycja 3000 egzemplarzy, II edycja 1200 egzemplarzy, zgodnie z ofertą z dnia ………….. r. stanowiącą załącznik nr 1 (formularz ofertowy i załącznik nr 2 (formularz cenowy) oraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 


	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy w 2 terminach w następujący sposób:

	I edycja - 3 000 egz. Informatora do dnia 1 marca 2013 r.,
	II edycja - 1 200 egz. Informatora, w terminie do 21 dni od dnia przekazania materiałów do druku 

	Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały niezbędne do wykonania umowy w formacie PDF, do I edycji w dniu zawarcia umowy, do II edycji nie później niż do 31 lipca 2013 r.
	Zakres prac wynikających z umowy, w szczególności obejmuje: 

	druk zgodnie z poniższą specyfikacją według projektu Zamawiającego, 	przekazanego po podpisaniu umowy;


Informator dla kandydatów na studia:
- format B5 (165 mm x 235 mm)
- liczba stron: 100

Środki:
- papier - kreda matowa 135 g
- kolory 4+4

Okładka:
- papier - kreda matowa 250 g
- kolory 4+0
- folia matowa jednostronna
- lakier UV wybiórczo

oprawa klejona

Nakłady:
I edycja - 3000 egz.
II edycja - 1200 egz.

5.2  dostawę nakładu do siedziby Zamawiającego do upływu terminów, o których mowa w ust. 3.
6.	Wykonawca nie może dodatkowo powielać i rozpowszechniać, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, zleconych do druku materiałów, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Majątkowe prawa autorskie do materiałów przekazanych przez Zamawiającego Wykonawcy w celu wykonania umowy, przysługują wyłącznie Zamawiającemu.  
§ 2.

1.	Wykonawca zobowiązuje się: 
1)	w ciągu 3 dni od otrzymania materiału do druku w formacie PDF dokonać wydruku próbnego i przekazać go Zamawiającemu,
2)	w ciągu 2 dni od przekazania wydruku próbnego, Zamawiający zgłosi Wykonawcy ew. uwagi,
3)	po naniesieniu uwag przedstawi wydruk próbny do akceptacji Zamawiającego,
4)	w przypadku nie zgłoszenia żadnych uwag, Wykonawca po upływie terminu, o którym mowa w pkt.2, przystąpi do druku i oprawy całości nakładu,
5) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wydrukowany nakład Informatora w ilości i terminach określonych w § 1 ust. 3. 

	Osobą upoważnioną w imieniu Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą oraz odbioru wydrukowanych materiałów jest Agnieszka Stępień, telefon: 0 22 57 20 279, faks: 0 22 57 20 116, e-mail: agnieszka.stepien@wum.edu.pl, adres ul. Żwirki i Wigury 61.
	Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym jest : ……………………………………………………………….,e-mail:…………………
	Zapisy cyfrowe materiałów dostarczanych przez Zamawiającego, a także naświetlenia wykonywane przez Wykonawcę pozostają własnością Zamawiającego i podlegają zwrotowi, po realizacji zamówienia w terminie do 7 dni od dnia podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust.4.
	Usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze Informatorów nie przedłuża terminów, o których mowa w § 1 ust. 3.

§ 3.

	Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie, ustalone dla 4 200 egzemplarzy Informatora. 


	Łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wydania całości nakładu Informatora będącego przedmiotem niniejszej umowy, nie przekroczy kwoty: ……………zł (bez VAT), kwota podatku VAT (…) ………zł: …………………zł z VAT, przy czym dla I edycji nie przekroczy kwoty: …………………zł z VAT, dla II edycji nie przekroczy kwoty: …………………zł z VAT.
	Cena określona w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją zamówienia, w tym również koszt transportu do siedziby Zamawiającego. 

	Prawidłowa dostawa każdej z dwóch części zamówienia zostanie potwierdzona odrębnym protokołem odbioru
	Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktur VAT będą protokoły odbioru bez uwag podpisane przez przedstawiciela Zamawiającego, o którym mowa w § 2 ust. 2, zgodnie z wzorem protokołu odbioru zamówienia, stanowiącym załącznik nr 3 do umowy. 
	Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za przedmiot umowy, w terminie do 30 dni od daty złożenia przez Wykonawcę w Kancelarii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Żwirki i Wigury 61, pok. 009 następujących dokumentów:

1) oryginału faktur VAT z naniesionym numerem umowy, 
2) protokołów odbioru stwierdzających przyjęcie przedmiotu umowy bez uwag, podpisanych przez osobę, o której mowa w § 2 ust.2. 
	Płatność zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr .............................. na podstawie oryginału faktury.
	Zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

W przypadku opóźnienia terminu płatności, Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.

§ 4.
Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia na piśmie reklamacji związanej z jakością techniczną wydania nakładu, w okresie 12 miesięcy od dnia odbioru, każdej z edycji.

	Reklamację, o której mowa w ust. 1 Zamawiający zgłosi Wykonawcy na piśmie wraz ze wskazaniem stwierdzonych wad oraz wyznaczeniem terminu na ich  usunięcie.


	Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad, na własny koszt w terminie ustalonym przez Zamawiającego lub w sytuacji, gdy jest to niemożliwe, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym i potwierdzonym w formie pisemnej. 


	W przypadku, gdy Wykonawca wykonywać będzie przedmiot umowy w sposób sprzeczny z warunkami niniejszej umowy lub będzie uchylał się od terminowego usunięcia wad Zamawiający po uprzednim wezwaniu do usunięcia naruszenia w wyznaczonym terminie    może  odstąpić od umowy, w okresie 21 dni od bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu


	Zamawiający jest uprawniony do powstrzymania się z wykonaniem obowiązku zapłaty wynagrodzenia do czasu usunięcia przez Wykonawcę wad w związku ze zgłoszoną reklamacją. W takiej sytuacji § 3 ust. 9 umowy nie stosuje się.


§ 5.
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający ma prawo do naliczenia następujących kar umownych:
	za nieterminową dostawę każdej z edycji w terminach określonych w §1 ust. 3  w wysokości 1% wartości brutto edycji, określonej w §3 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

za nie usunięcie w terminie wad stwierdzonych przez Zamawiającego, o których mowa w § 4 w wysokości 1% wartości brutto edycji, określonej w §3 ust.2, w której stwierdzono wadę, za każdy rozpoczęty  dzień opóźnienia.
w wysokości 10% wartości brutto edycji, określonej w §3 ust.2, w przypadku odstąpienia od umowy, w zakresie tej edycji,  z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
	Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kary umownej bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji przedmiotu umowy

Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody.
§ 6.
Wykonawca nie ma prawa, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, przelać na osoby trzecie jakichkolwiek uprawnień wynikających z umowy.
§ 7.
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach .W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

	§ 8.
Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego w sądzie powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 9.
	Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10.
	We wszystkich sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 	zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

§ 11.
Umowa została sporządzona w czterech, jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego jeden dla Wykonawcy.


WYKONAWCA:							ZAMAWIAJĄCY:




Załącznik do umowy AEZ/365/S-035/2013

PROTOKÓŁ OBIORU WYKONANIA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

wykonywanie kompleksowych usług poligraficznych dla potrzeb Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ZAMAWIAJĄCY:								WYKONAWCA:
Warszawski Uniwersytet Medyczny					……………………………..
Biuro Informacji i Promocji					………………………………….
ul. Żwirki i Wigury 61						………………………………….
02-091 Warszawa							………………………………….
Tel. 022 57 20 316							………………………………….



Protokół odbioru zamówienia nr ………..



Potwierdzam odbiór zamówienia w dniu ……………

Usługi dotyczące wykonania zamówienia ………........................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
(opis uwag)

Termin usunięcia wad……………………………….

Przedstawiciel WUM:					Przedstawiciel Wykonawcy:

………………………………………			……………………………………
(imię i nazwisko) 						  (imię i nazwisko)


Odbiór zamówienia po usunięciu wad

Potwierdzam odbiór zamówienia po usunięciu wad w dniu ……………

Podpisy:

Przedstawiciel WUM:					Przedstawiciel Wykonawcy:

………………………………………			……………………………………
(imię i nazwisko) 						  (imię i nazwisko)


