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Załącznik Nr 6
UMOWA Nr  AEZ/365/S-121/……/2013
zawarta w dniu ................. r. w Warszawie, 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”, 

wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego, określonego przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), 
o następującej treści:
§ 1.
Przedmiot umowy
	Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa odczynników chemicznych dla potrzeb Zamawiającego, określonych co do rodzaju, ilości i ceny w Ofercie Wykonawcy z dnia …………….2013 r., na którą składają się Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 oraz  Formularz cenowy stanowiący Załącznik nr 2 do umowy.
	Wykonawca oświadcza, że odczynniki stanowiące przedmiot niniejszej umowy pochodzą z bieżącej produkcji i posiadają wszelkie wymagane prawem atesty i świadectwa dopuszczające je do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które Wykonawca zobowiązuje się przedstawić na każde żądanie Zamawiającego.
	Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć niezwłocznie po podpisaniu umowy (przed pierwszą dostawą) do Sekcji Gospodarki Magazynowej Działu Logistyki  karty charakterystyk w formie elektronicznej na płycie CD/DVD. Po każdej aktualizacji karty charakterystyki Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć jej aktualną wersję nie później niż w dniu dostawy odczynnika – w formie elektronicznej na adres osoby wskazanej w §3 ust. 11. / Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu karty charakterystyki substancji niebezpiecznej w rozumieniu obowiązującego prawa wraz z każdorazową dostawą odczynników nie później niż w dniu dostawy odczynnika.    Wybrać odpowiednią opcję zgodnie z Formularzem ofertowym
	Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany ilości przedmiotu zamówienia wyszczególnionego co do rodzaju w Załączniku nr 2 do umowy, a także ograniczenia przedmiotu umowy, ze względu na potrzeby, których nie jest w stanie przewidzieć.
	Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego na bieżąco o wszelkich promocjach, rabatach, zniżkach sezonowych cen odczynników stosowanych przez producenta, umożliwiając Zamawiającemu ich nabycie za cenę niższą niż określona w załącznikach do niniejszej umowy.

§ 2. 
Termin realizacji umowy
Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie, partiami, w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego, na podstawie zamówień złożonych w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania niniejszej umowy lub do wyczerpania limitu kwoty, o której mowa § 4 ust. 1.
§ 3
Warunki dostawy
	Dostawa przedmiotu umowy odbywać się będzie w oparciu o zamówienie złożone przez Zamawiającego.
	Zamówienie, o którym mowa w ust. 1 zawierać będzie: 
	numer zamówienia,

numer umowy,
datę zamówienia,
rodzaj i ilość przedmiotu zamówienia z numerem katalogowym,
oferowaną cenę produktu niezmienną przez cały okres realizacji zamówienia
      (w opcji korzystniejszej dla Zamawiającego, tj. z rabatem lub według 
      stawki promocyjnej, o których mowa w § 1 ust. 5 niniejszej umowy),
	miejsce dostawy 
	Zamówienie, o którym mowa  ust. 1, zostanie przekazane za pośrednictwem poczty, faksem, drogą elektroniczną lub złożone bezpośrednio w systemie elektronicznym Wykonawcy. Potwierdzeniem otrzymania zamówienia będzie potwierdzenie odbioru przesyłki, dowód transmisji danych z faksu, potwierdzenie wysłania informacji pocztą elektroniczną lub automatyczne potwierdzenie wygenerowane przez system elektroniczny Wykonawcy.
	Zamawianą partię przedmiotu umowy, Wykonawca dostarczy na adres określony w zamówieniu, o którym mowa w ust. 2, w terminie do 14 dni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego. W przypadku produktów, które podlegają obostrzeniom prawnym, np. wymagana deklaracja ostatecznego użytkownika, itp. bieg terminu realizacji rozpoczyna się od daty dostarczenia przez Zamawiającego wymaganych dokumentów. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 14:00. Przesyłki wymagające temperatury transportu lub magazynowania poniżej 0C będą dostarczane od poniedziałku do czwartku w godzinach 9:00 - 14:00. Liczba przesyłek kierowanych poza Warszawę nie przekroczy 4% liczby wszystkich dostaw.
	W trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu dostawy maksymalnie o 14 dni, wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, pod warunkiem złożenia Zamawiającemu na adres wskazany w § 3. ust. 11 odpowiedniego wniosku z uzasadnieniem przed upływem terminu dostawy.

	Wniosek o którym mowa powyżej musi być złożony w formie pisemnej, a jeżeli ze względu na bliski upływ terminu dostawy nie będzie to możliwe, za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź faksem, z jednoczesnym wysłaniem do Zamawiającego tego wniosku w formie pisemnej. 
	Wniosek o przedłużenie terminu dostawy złożony po upływie terminu dostawy lub nie zawierający uzasadnienia nie będzie rozpatrywany.
	Zamawiający uwzględni wniosek złożony na zasadach określonych powyżej, jeżeli Wykonawca wykaże powstanie przyczyn niezależnych od Wykonawcy uniemożliwiających dotrzymanie pierwotnie ustalonego terminu dostawy. 
Zamawiający oznaczy okres wydłużenia terminu dostawy na podstawie informacji uzyskanych od Wykonawcy, przy uwzględnieniu realnych możliwości wykonania dostawy.
	Zamówienia dla poszczególnych jednostek Zamawiającego będą pakowane i fakturowane osobno. 
	Wykonawca gwarantuje dostarczanie przedmiotu zamówienia w opakowaniach zabezpieczonych w sposób uniemożliwiający dekompletację oraz chroniący przed uszkodzeniem lub powstaniem wad. 
	Zamawiający może odmówić przyjęcia dostawy w przypadku:

	nie spełnienia przez oferowane dostawy wymagań, o którym mowa w § 1 ust. 2 – 3,
	stwierdzenia rozbieżności pomiędzy zamawianym a dostarczonym przedmiotem zamówienia, 

uszkodzenia lub wady uniemożliwiającej użycie,
dostawy przedmiotu zamówienia niezgodnej z ust. 4 – 7,
	podziału przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 2 na dostawy częściowe bez akceptacji przez osobę, o której mowa w ust. 11 w formie opisanej w ust. 3.
	Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Wykonawcę koszty związane z odmową przyjęcia dostawy z przyczyn wymienionych w ust. 8.
	Wykonawca jest obowiązany przyjmować od Zamawiającego opakowania wielokrotnego użytku i odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych w celu ich przekazania producentowi, importerowi lub dokonującemu wewnątrzwspólnotowego nabycia.
	Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą oraz  składania zamówień, o których mowa w niniejszym paragrafie jest Kierownik Działu Logistyki WUM, ul. Pawińskiego 3, 02-106 Warszawa, 

tel: ………………, fax: ………………….., e-mail: ………………..@wum.edu.pl
lub inna osoba pisemnie upoważniona.
	Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą w sprawie odbioru opakowań po odczynnikach jest Kierownik Działu Ochrony Pracy i Środowiska WUM lub inna osoba pisemnie upoważniona, 

tel. ……………….., fax. …………………, e-mail: …………….@wum.edu.pl
	Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym jest ……………

tel: …………….., fax: ……………….., e-mail: ………………………….
lub inna osoba pisemnie upoważniona.

§ 4.
Wynagrodzenie
Strony ustalają maksymalną wysokość zobowiązań Zamawiającego w przypadku realizacji umowy w zakresie obejmującym rodzaj, ilość i ceny przedmiotu umowy określone w Ofercie Wykonawcy, o której mowa w § 1 ust. 1 na kwotę brutto ……………………….. zł, (słownie: …………………………………… zł), w tym kwota podatku VAT w wysokości …………….zł.
	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 ze zm.).
	Ceny jednostkowe określone w Formularzu cenowym, o którym mowa w § 1 ust. 1 nie będą podlegały waloryzacji w trakcie trwania umowy.
	Cena przedmiotu zamówienia obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z dostawą przedmiotu zamówienia, w tym: opakowania, oznakowania, stosownego ubezpieczenia przewozowego, koszt transportu, spedycji, załadunku i wyładunku i innych.

§ 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, oryginałów prawidłowo wystawionych faktur VAT, potwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiającego dokonującego odbioru przedmiotu zamówienia.
	Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia i przekazania faktur, o których mowa w ust. 1, w terminie do 7 dni od daty dostawy przedmiotu zamówienia.

Płatność zostanie dokonana przelewem bankowym na podstawie oryginału faktury VAT na rachunek bankowy Wykonawcy nr ……………………………………………………...  Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Jeśli należność naliczona na fakturze przewyższy cenę wykazaną w załączniku nr 2 do niniejszej umowy, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do wysokości ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego wystawienia faktury korygującej. Sytuacja ta dotyczy również bezpodstawnego obciążenia dostawy dodatkowymi kosztami, wyszczególnionymi w § 4 ust. 4.
W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.
§ 6. 
Gwarancja
Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy odpowiada karcie charakterystyki, o której mowa § 1 ust. 3, jest wolny od wad fizycznych i prawnych oraz może być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem.
	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakościowych i ilościowych na dostarczony przedmiot zamówienia. Gwarancja jakościowa udzielona jest na okres ..... miesięcy, z wyłączeniem tego przedmiotu zamówienia, dla którego producent zastrzegł krótszy termin ważności, liczony od daty dostawy towaru.
W przypadku gdy dostarczony przedmiot zamówienia nie odpowiada pod względem ilościowym, jakościowym lub trwałości produktowi wskazanemu przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji, w jednej z następujących form: pisemnie, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Potwierdzenie prawidłowości transmisji faksu lub wysłania wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej jest dowodem na dokonanie zgłoszenia reklamacji.
	W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 3, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na własny koszt przedmiotu zamówienia odpowiednio: w żądanej ilości, pełnowartościowego lub spełniającego wymagania Zamawiającego określone w załączniku nr 2 do umowy - w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji lub udzielić Zamawiającemu pisemnej odpowiedzi zawierającej uzasadnienie nie uznania reklamacji. 
	Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 4  reklamacja będzie uznana 
w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego.
Reklamacje przyjmuje: …………………………….., 
ul. ………………………. 
tel: ……………….., fax: …………………, e-mail: ………………………..
7.	Jeżeli z powodu wady prawnej przedmiotu umowy Zamawiający będzie zmuszony wydać go osobie trzeciej, Wykonawca jest obowiązany do zwrotu otrzymanej kwoty bez względu na inne postanowienia umowy.
8.	Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Zamawiający ma prawo do rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy i w związku z tym może odstąpić od umowy na podstawie art. 560 § 1 Kodeksu Cywilnego.
§ 7 
Kary umowne 
1. 	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) 	za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wartości brutto umowy, określonej w § 4 ust.1,
b) 	za opóźnienie dostawy, w wysokości 0,2% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia  za każdy dzień opóźnienia,
c) 	za opóźnienie w wykonaniu reklamacji w wysokości 0,2% wartości brutto kwestionowanego przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia.
	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.
	Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kary umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji tego zamówienia lub kolejnych zamówień.
§ 8. 
Odstąpienie od umowy 

	Zamawiający może odstąpić od umowy w razie: 

	stwierdzenia przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu  zamówienia,
	zwłoki 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.
§ 9.
Postanowienia końcowe
1.	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 istotnych postanowień niniejszej umowy, w przypadku: 

wycofania z dystrybucji odczynnika wymienionego w załączniku nr 2 do umowy 
i zastąpienia go produktem zastępczym (równoważnym) za cenę nie wyższą od ceny odczynnika ustalonej  w niniejszej umowie. 
	Zmiana lub uzupełnienie 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 ugodowo, a w przypadku braku porozumienia, w drodze postępowania sądowego w sądzie powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.
	Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i trzy dla Zamawiającego. 
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