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Projekt współfinansowany jest ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu 
„Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej".
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           			         Załącznik nr 7
Wzór umowy AEZ/365/S-122/……../2013

zawarta w dniu …………………. w Warszawie, 
w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy:
Warszawskim Uniwersytetem Medycznym w Warszawie 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
Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia dla zespołu projektowego w zakresie ochrony prawnej własności intelektualnej w ………………… . 
	Zadanie zrealizowane zostanie ostatecznie w terminie do dnia ………….. 2013 r.
	Przedmiot umowy jest zgodny z ofertą z dnia .................. 2013 r. która  stanowi załącznik nr 1 i jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.
	Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia, wykwalifikowaną kadrę i warunki do należytego wykonania zamówienia. Zmiana kadry prowadzącej szkolenie dopuszczalna będzie tylko za zgodą Zamawiającego w przypadku, gdy nowy prowadzący będzie posiadał kwalifikacje na poziomie tym samym lub wyższym, co osoba wskazana w ofercie.
	W terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji szczegółowy program szkolenia z podziałem na dni i godziny, który musi być zgodny z zakresem tematycznym określonym w Załączniku nr 2 oraz treść materiałów szkoleniowych. W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest je uwzględnić.
§ 2.
Cena
Wynagrodzenie z tytułu należytego wykonania  umowy strony ustalają na ....................... zł brutto (słownie: ................................................), w tym podatek VAT ....... % w kwocie  ................. zł, z zastrzeżeniem ust. 4.
	Wynagrodzenie o którym mowa w ust.1 zostało ustalone przy zaplanowanej liczbie uczestników 27 osób, liczbie godzin szkolenia – 60 godzin dydaktycznych oraz przewidzianych przerwach kawowych i obiadowych. 
	Cena pokrywa wszelkie koszty i wydatki Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy, w szczególności: wynagrodzenie wykładowców, koszt wynajmu sal wykładowych wraz z niezbędnym sprzętem komputerowym z dostępem dla każdego uczestnika do internetu, koszt materiałów szkoleniowych, koszt cateringu, koszt zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
§ 3. 
Warunki płatności
Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za przedmiot umowy, w terminie do 30 dni od daty złożenia w Kancelarii Zamawiającego, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, pokój 009, oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Podstawą wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do umowy, podpisany przez osobę wskazaną w umowie jako upoważnioną ze strony Zamawiającego oraz przez Wykonawcę. 
	Przed podpisaniem protokołu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginały list obecności uczestników biorących udział w szkoleniu oraz oryginały zaświadczeń dla uczestników szkolenia wraz z kopiami zaświadczeń dla Zamawiającego.     
	Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia i przekazania faktury VAT w terminie 7 dni od daty sporządzenia protokołu. Protokół odbioru winien być złożony przez Wykonawcę w Dziale Personalnym, ul. ………………………… Warszawa lub łącznie z fakturą.
Zapłata nastąpi 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 umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego wystawienia faktury korygującej.

§ 4.
Kary umowne
 Zamawiający ma prawo do naliczenia następujących kar umownych :
	10% wartości brutto określonej w § 2 ust.1 w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej umowie, w tym w Załączniku nr 2 do umowy. Za niewykonanie umowy Zamawiający rozumie niewykonanie min. 1 godz. dydaktycznej szkolenia z ogólnej liczby 60 godzin przez Wykładowcę posiadającego wymagane kwalifikacje.
	 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  faktury VAT dotyczącej realizacji przedmiotu umowy.
 
§ 5.
Postanowienia końcowe
1.	Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody  Zamawiającego.
2.	Osobami wyznaczonymi do uzgodnień będących przedmiotem umowy są:
Ze strony Zamawiającego: …………………., tel. ………………….., 
fax. …………………., e-mail: ……………………………..;
Ze strony Wykonawcy: …………………., tel. ………………….., fax. …………………., e-mail: ……………………………..
3.	Mając na uwadze postanowienia art. 144 ust. 1 ustawy, zakazujące istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, z zastrzeżeniem przewidywanych okoliczności określonych przez Zamawiającego w treści ogłoszenia o zamówieniu lub SIWZ, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie ustalenia nowego terminu realizacji szkolenia niż wykazany w ofercie na wniosek Zamawiającego.

4.	Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5.	W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych.
6.	W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy, a załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, 
w jakim umowa jest w stanie to określić. 
7.	Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo, a w przypadku braku porozumienia w terminie 14 dni rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.
8.	Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Wykonawcy i trzech dla Zamawiającego. 

WYKONAWCA :							ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik nr 3 do umowy

PROTOKÓŁ ODBIORU

Numer umowy: AEZ/365/S-122/……/2013			         wniosek nr ……………….
Symbol jednostki docelowej (nazwa i adres): 
………………………………………………….
ul. ……………………………………
tel.: ...................	faks: .................................
Przedmiot odbioru: Szkolenie dla zespołu projektowego w zakresie ochrony prawnej własności intelektualnej w dniach:
 .............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................


 Szkolenie zostało przeprowadzone prawidłowo wg wytycznych umowy wraz z Załącznikami
Uwagi:....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 


Pieczęć Zamawiającego 








Pieczęć Wykonawcy
Podpis i pieczątka osoby upoważnionej 
Ze strony Zamawiającego








Podpis Wykonawcy
UWAGA: Powyższy protokół podpisany „bez zastrzeżeń” jest podstawą do wystawienia faktury VAT.

