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		      Załącznik nr 6

Umowa nr AEZ/365/S-074/……../2013
zawarta w dniu …………………. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie   publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego , 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 
.................................................................................................................................................................................. posiadającą REGON: .............. oraz NIP: ..................................., zwaną dalej w umowie „WYKONAWCĄ” reprezentowaną przez:
1 ............................................................................................................................................
2 ............................................................................................................................................
o następującej treści:
§ 1.
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest dostawa licencji do korzystania z oprogramowania do budowy i systematyzacji biznes planów dla realizacji przedsiębiorczości akademickiej, wraz z bazą wiedzy o pomocy publicznej dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz o programach pomocowych ze środków Unii Europejskiej, wraz z instalacją i konfiguracją u Zamawiającego.
	Przedmiot zamówienia jest zgodny z ofertą Wykonawcy z dnia …………2013 r. stanowiącą Załącznik nr 1 oraz Formularzem warunków technicznych, stanowiącym Załącznik nr 2.

§ 2.
Cena
Cenę zamówienia strony ustalają na kwotę brutto ..................... złotych, plus należny podatek VAT ......% w kwocie .................. zł. 
	Cena oferty zawiera wszystkie koszty i wydatki niezbędne do wykonania umowy a w szczególności: 
	wartość przedmiotu zamówienia wraz z podatkiem VAT naliczonym zgodnie obowiązującymi przepisami;
	koszt opakowania, oznakowania oraz dostawy wraz ze stosownym ubezpieczeniem przewozowym;
	zobowiązania wynikające z  gwarancji liczonej od daty dostawy do użytkownika; 
	koszt licencji na oprogramowanie udzielonej na czas nieokreślony  na terytorium RP;
	koszt instalacji i konfiguracji oraz nośników oprogramowania.

	Cena została ustalona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz.  1050, z późń. zm.).
	Wyżej wymieniona cena brutto nie może ulec zwiększeniu w czasie realizacji umowy. 


§ 3.
Warunki realizacji
Termin wykonania przedmiotu umowy został ustalony przez strony na okres 21 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, że termin ten nie może przekroczyć daty 21.05.2013 r.
	Dostawa przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy, nastąpi do: 
Działu Informatyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 
ul. Żwirki i Wigury 63, 
02-091 Warszawa 
	Potwierdzeniem przyjęcia dostawy jest protokół zdawczo – odbiorczy sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 3. 
	Weryfikacji przedmiotu umowy dokona Dział Informatyki WUM wraz z Biurem Prawnym WUM. Odpowiedzialnym za dokonanie weryfikacji oprogramowań pod względem zgodności ze specyfikacją techniczną zamówienia jest Pan Jacek Sobczak lub upoważniona przez niego osoba. 

§ 4.
Gwarancja
Jeżeli w okresie 3 lat od dnia sporządzenia Protokołu Odbioru oprogramowania zostaną stwierdzone Błędy, Wykonawca usunie takie Błędy bez dodatkowego wynagrodzenia.
Wykonawca dokona usunięcia Błędu niezwłocznie, wg zasad zapisanych w poniższej tabeli:
Kategoria Błędu
Czas reakcji (nie później niż)
Czas naprawy (nie później niż)
Błąd 
8h 
24h 
Usterka
24h
7 dni roboczych
od momentu zgłoszenia Błędu do Wykonawcy. W przypadku zgłoszenia Błędu w dniu wolnym od pracy terminy wyrażone w godzinach biegną od godz. 8:00 pierwszego dnia roboczego po dniu zgłoszenia.
	Zamawiający dopuszcza tymczasową naprawę Błędu poprzez wykonanie lub wskazanie obejścia zgłoszonego Błędu przywracającego możliwość wykonania funkcji. Z tym, że maksymalny termin stosowania tymczasowego obejścia będzie nie dłuższy niż 20 dni roboczych, o ile strony umowy nie uzgodnią inaczej. Uzgodnienie dodatkowego terminu musi mieć formę pisemną i musi być potwierdzone przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego. 
	Zgłoszenia Błędów Zamawiający będzie dokonywał:

faksem na nr ____________________________ (data zgłoszenia Błędu) oraz e-mailem ___________________________, 
	Serwis będzie realizowany w siedzibie Zamawiającego lub za pomocą Systemu Zdalnej Pomocy.

Bieg terminu gwarancji ulega zawieszaniu na okres usuwania Błędów.
	Jeżeli z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności w wyniku działania Siły Wyższej, dokonanie usunięcia Błędu nie będzie mogło nastąpić w uzgodnionym czasie, Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego, wskazując zarazem prawdopodobny czas jego dokonania.
§ 5.
Warunki płatności
Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za przedmiot umowy, 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 wraz z podpisanym bez zastrzeżeń protokołem zdawczo-odbiorczymi sporządzonym zgodnie z załącznikiem nr 3 podpisanym przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego z klauzulą: ,,przyjęto
bez zastrzeżeń”.
	Jeżeli przy dostawie przedmiotu Umowy strony stwierdzą wady bądź braki, Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego ich usunięcia w terminie uzgodnionym protokolarnie przez obie strony. W takim przypadku, terminem dostawy całości przedmiotu zamówienia upoważniającym Wykonawcę do wystawienia faktury jest dzień uzupełnienia braków i usunięcia wad.
	Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia i przekazania faktury wraz z protokołem 
zdawczo-odbiorczym w terminie do 7 dni od daty sporządzenia protokołu. 

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.
Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w § 2 ust. 1. Jeżeli suma należności naliczonych na fakturze Wykonawcy przewyższy cenę umowną określona w § 2 ust. 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 bezpośrednio do Użytkownika w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 
	za opóźnienie się z Czasem reakcji  powyżej czasów naprawy określonych w § 4 ust. 2,  Zamawiający naliczy karę umowną  w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) za każdą przekroczoną godzinę;
	w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 
w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. Przyczynami odstąpienia od umowy, za które odpowiada Wykonawca są w szczególności:

	stwierdzenie przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy, 
	stwierdzenie przez Zamawiającego wady fizycznej przedmiotu umowy,
	zwłoka w dostawie przedmiotu umowy przekraczająca 7 dni.

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kary umownej, bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej 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
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 oprogramowania w przypadku zmiany terminu dostawy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż o 14 dni oraz nie może przekraczać daty 21.05.2013 r.
	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 w terminie 14 dni rozstrzygać 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 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY

Numer umowy: AEZ/365/S-074/……../2013
Nazwa oprogramowania







I) Przyjęto z zastrzeżeniami i stwierdzono następujące wady lub usterki w dniu ………………………………….....................................................................................................
…………………………………………………………………………………………..………..
…………………………………………………………………………………………..……..…

Ustala się termin na ich usunięcie do dnia: ……………………………………………

Data, podpis i pieczątka osoby weryfikującej



Pieczęć Wykonawcy
Data, podpis i pieczątka osoby odbierającej 



Data i podpis Wykonawcy
Pieczęć Działu Informatyki





II) Przyjęto bez zastrzeżeń w dniu ……………………………………..

Data, podpis i pieczątka osoby weryfikującej



Pieczęć Wykonawcy
Data, podpis i pieczątka osoby odbierającej 



Data i podpis Wykonawcy
Pieczęć Działu Informatyki





UWAGA: Powyższy protokół z wypełnioną i podpisaną przez obie strony częścią II stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.

