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		Załącznik nr 6	
Wzór umowy nr AEZ/365/S-069/....../2013

zawarta w dniu …………………. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w trybie ………………… , określonego przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) pomiędzy:
Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 61,02-091 Warszawa, posiadającym REGON: 000288917 oraz NIP: 525-00-05-828, zwanym dalej 
w umowie „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowanym przez:
1 ......................................... – ...........................................................................................;
2 ......................................... – ...........................................................................................,
a 
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)
................................................................................, z siedzibą w ............................... przy ulicy ..............................., posiadającym REGON: …………….. oraz NIP: …………………..  wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy .............................................  .......... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ..............., zwaną w treści umowy „Wykonawcą ”, reprezentowaną przez:
1 ......................................... – ...........................................................................................;
2 ......................................... – ..........................................................................................., 
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej)
(imię i nazwisko) ..................................................................................., przedsiębiorcą 
pod nazwą .............................. z siedzibą w .................................. przy ulicy ............................, posiadającym REGON: …………….. oraz NIP: ………………….., wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ............................... pod numerem ....................., 
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, 
o następującej treści:

§ 1.
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy oprogramowania ……………… dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
	Przedmiot zamówienia jest zgodny z ofertą Wykonawcy z dnia ................... stanowiącą Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 oraz Formularz wymaganych parametrów technicznych -  Załącznik nr 2.

§2.
Cena
Wartość przedmiotu umowy strony ustalają na kwotę: ………. zł brutto (słownie: …………………. zł), w tym podatek  VAT … %  w kwocie: ……….. zł, – zgodnie z załącznikiem nr 1.
	Cena oferty zawiera wszystkie koszty i wydatki niezbędne do wykonania umowy, a w szczególności:
	wartość przedmiotu zamówienia wraz z podatkiem VAT;

koszt opakowania, oznakowania oraz dostawy wraz ze stosownym ubezpieczeniem przewozowym;
koszt licencji na oprogramowanie;
	Wyżej wymieniona cena brutto nie może ulec zwiększeniu w czasie realizacji umowy. 

 
§ 3.
Warunki realizacji
Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie, partiami w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego, na podstawie zamówień złożonych w okresie 10 miesięcy od dnia podpisania niniejszej umowy lub do wyczerpania limitu kwoty, o której mowa w §2 ust. 1.
	Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z kryteriami i parametrami technicznymi przedstawionymi w opisie przedmiotu zamówienia, określonym w Formularzu wymaganych warunków technicznych stanowiącym Załącznik nr  2 do umowy, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w § 8 ust 1.
Zamawiający zastrzega, że ilość zamówionego oprogramowania nie przekroczy ilości określonych dla poszczególnych pozycji asortymentowych w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy, które strony umowy uznają za ilości maksymalne.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym i wartościowym, na co Wykonawca wyrażą zgodę.
Dostawy będą realizowane na podstawie pisemnych zamówień sporządzonych wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do umowy.
	Dostawa nastąpi w oparciu o zamówienie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przesyłane drogą elektroniczną na adres osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym. Wykonawca każdorazowo potwierdzi zwrotnie drogą elektroniczną fakt otrzymania zamówienia w ciągu maksymalnie 4 godzin od jego otrzymania.
	W przypadku braku możliwości skutecznego dostarczenia zamówienia drogą elektroniczną dopuszcza się wysłanie zamówienia w formie papierowej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na numer faksu wskazany w ust. 11.
	Wykonawca gwarantuje dostarczenie przedmiotu umowy w terminie do … dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia.
	Dostawy przedmiotu umowy określonego w Załączniku nr 1 (Formularzu ofertowym) oraz załączniku nr 2 (Formularzu wymaganych warunków technicznych), nastąpią do jednostki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, tj: Działu Informatyki, ul. Żwirki i Wigury 63, 02-091 Warszawa.
	Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą oraz  składania zamówień, o których mowa w niniejszym paragrafie jest Kierownik Działu Informatyki WUM, 
tel: ………………, fax: ………………….., e-mail: ………………..@wum.edu.pl 
lub osoby przez niego pisemnie upoważnione.
	Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym jest…………….., tel: …………….., fax: ……………….., e-mail: …………………………

lub osoby przez niego pisemnie upoważnione.
	Zmiana osób wskazanych powyżej nie wymaga zawarcia aneksu.


§ 4.
Gwarancja
Wykonawca udostępni Zamawiającemu w terminie ustalonym w § 3 ust. 8 link do strony 
z możliwością pobrania oprogramowania 24h/dobę.
Okres gwarancji na pobranie oprogramowania i instalację wynosi .... miesięcy oraz na nośnik …….. miesięcy, liczony jest od daty dostawy.
W przypadku braku możliwości wykorzystania linku lub braku możliwości prawidłowego zainstalowania oprogramowania przez Zamawiającego (dot. oprogramowania bez nośnika) lub w przypadku uszkodzenia lub usterki (dot. oprogramowania z nośnikiem), Zamawiający złoży Wykonawcy w okresie gwarancji pisemną reklamację. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia do rozpatrzenia reklamacji, przez którą rozumie się usunięcie usterki (dot. oprogramowania bez nośnika) lub wymianę uszkodzonego nośnika na nowy wolny od wad (dot. oprogramowania z nośnikiem) lub złożenie oświadczenia o jej nie uznaniu. 
	Wykonawca zwolniony jest z odpowiedzialności z tytułu gwarancji w przypadku uszkodzeń przedmiotu umowy, braku możliwości pobrania oprogramowania lub jego instalacji z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
	Reklamacje przyjmuje : ..........................................................
ul. ..................................................................
Tel: .................. Faks : .................... w godzinach: od  ……… do ……. od poniedziałku do piątku.
e-mail:......................................................................................
	Jeżeli z powodu wady prawnej przedmiotu umowy Zamawiający będzie zmuszony wydać przedmiot umowy osobie trzeciej, Wykonawca jest obowiązany do zwrotu otrzymanej należności bez względu na inne postanowienia umowy.


§ 5.
Warunki płatności
Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot zamówienia, w terminie do 30 dni od daty złożenia w Kancelarii Uczelni, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, pokój 009 oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT, potwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiającego dokonującego odbioru przedmiotu zamówienia.
	Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia i przekazania faktury, o której mowa w ust. 1, w terminie do 7 dni od daty dostawy przedmiotu zamówienia. 
	Płatność zostanie dokonana przelewem bankowym na podstawie oryginału faktury na rachunek bankowy Wykonawcy nr ………………………………………………….. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.
	Jeśli należność naliczona na fakturze przewyższy cenę wykazaną w Formularzu ofertowym (Załączniku nr 1), Zamawiający dokona zapłaty jedynie do wysokości ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego wystawienia faktury korygującej.

§6.
Kary umowne
	W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający ma prawo do naliczenia następujących kar umownych:

	za nieterminową dostawę w wysokości 0,2% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 
	za nieterminowe rozpatrywanie reklamacji w wysokości 0,2% wartości brutto kwestionowanego przedmiotu zamówienia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
	w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 
w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

2.  Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kary umownej bezpośrednio przy zapłacie faktur VAT dotyczących realizacji przedmiotu umowy.
3 	Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody. 

§7 
Odstąpienie od umowy
Zamawiający może odstąpić od umowy w razie: 
	stwierdzenia przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu  zamówienia,
	opóźnienia w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczającej 30 dni.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy z powyższych przyczyn można złożyć w terminie do 30 dni od dnia uzyskania przez Zamawiającego informacji o okolicznościach dających podstawę do odstąpienia.
2.	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 
Postanowienia końcowe
Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody  Zamawiającego.
	W oparciu o art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień niniejszej umowy w przypadku wycofania z dystrybucji przedmiotu umowy i zastąpienia go nowszą wersją produktu tego samego producenta o parametrach nie gorszych niż oferowany, za cenę nie wyższą niż ustalona w niniejszej umowie.
	Zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
	W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego z zastrzeżeniem przepisów art. 139 – 151a Ustawy - Prawo zamówień publicznych.
	W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej Umowy oraz załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej Umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, w jakim umowa jest w stanie to określić. 
	Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku porozumienia, przekazać do rozstrzygnięcia w drodze postępowania sądowego w sądzie powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.
	Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach jednym dla WYKONAWCY i  trzech dla ZAMAWIAJĄCEGO. 


WYKONAWCA 								ZAMAWIAJĄCY

















Załącznik nr 3 do umowy



Warszawa, dnia ..................................

Znak: ......................................

FORMULARZ ZAMÓWIENIA NR  ..........................
  							
Zamawiający
Miejsce dostawy
Wykonawca

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY 
ul. Żwirki i Wigury 61,
02-091 Warszawa 

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY 
Dział Informatyki
Ul. Żwirki i Wigury 63
02-109 Warszawa 
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Realizacja zamówienia musi być zgodna z postanowieniami umowy nr .................................
Nr licencjonobiorcy …………………………..

Sprawę prowadzi: ................................................... tel. (22) ...................faks (22) ...................  
e-mail: ........................................................................... 

Podpis kierownika lub osoby upoważnionej
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