znak sprawy: AEZ/S-193/2016  (Wzór umowy dla Pakietu 2)
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Załącznik  7.2 do SIWZ

Wzór umowy Nr AEZ/365/S-193/…./2016
na dostawę materiałów promocyjno-szkoleniowych opisanych Pakietem 2
zawarta w dniu …………………. w Warszawie,
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 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 ......................................... – ...........................................................................................;
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 ...............................

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)
(imię i nazwisko) ..................................................................................., przedsiębiorcą działającym pod firmą .............................. z siedzibą w .................................. przy ulicy ............................, posiadającym REGON: …………….. oraz NIP: ………………….., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, 

(w przypadku spółki cywilnej wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)
(imię i nazwisko) ..................................................................................., przedsiębiorcą działającym pod firmą .............................. z siedzibą w .................................. przy ulicy ............................, posiadającym REGON: …………….. oraz NIP: ………………….., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
oraz
(imię i nazwisko) ..................................................................................., przedsiębiorcą działającym pod firmą .............................. z siedzibą w .................................. przy ulicy ............................, posiadającym REGON: …………….. oraz NIP: ………………….., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
działających w formie spółki cywilnej pod firmą ……………………… z siedzibą w .................................. przy ulicy ............................, posiadającą REGON: …………….. oraz NIP: ………………….., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,
o następującej treści:
 Niniejsza umowa realizowana jest w ramach projektu o symbolu FS154, pn. „KOMPETENCJE-PRACA-SUKCES wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni poprzez podnoszenie kompetencji studentów WUM jako element zwiększający ich szanse na rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.03.01.00-00-K034/15.
§ 1.
Przedmiot umowy
Przedmiotem niniejszej dostawa materiałów promocyjno-szkoleniowych dla uczestników zadań w zespołach projektowych realizowanych w ramach projektu pn. „Kompetencje-Praca-Sukces; wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni poprzez podnoszenie kompetencji studentów WUM jako element zwiększający ich szanse na rynku pracy” w ramach POWER 2014-2010,  określonych co do rodzaju, liczby i ceny w ofercie Wykonawcy z dnia ……2016 r., na którą składają się Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do umowy) oraz Formularz cenowy zawierający opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do umowy).
	Wykonawca oświadcza, że materiały promocyjne 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.
§ 2.
Wynagrodzenie
Cenę przedmiotu umowy strony ustalają na kwotę brutto: ……………………….. zł (słownie: ……………………………………), w tym podatek VAT …% w kwocie ……………. zł.
	Wartość zamówienia obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z dostawą przedmiotu zamówienia do odbiorcy, w tym: opakowania, oznakowania, stosownego ubezpieczenia przewozowego, koszt transportu, spedycji, załadunku i wyładunku oraz innych.
	Cena została ustalona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U., poz. 915 ze zm.).
§ 3.
Warunki realizacji umowy
Termin realizacji postanowień umowy strony uzgadniają na …… dni od daty jej zawarcia, tj. do dnia ........................
	Zamawiający w dniu zawarcia umowy przekaże Wykonawcy wzory nadruków na poszczególne materiały reklamowe w odpowiednim pliku graficznym (eps, ai, pdf lub tiff).
Wykonawca jest zobowiązany do:
	oznakowania produktów, będących przedmiotem zamówienia zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Zamawiającego;
	przekazania drogą mailową, do akceptacji Zamawiającego, wizualizacji nadruków na produktach przed ich wykonaniem.
	Dostawa przedmiotu umowy nastąpi do Zakładu Dydaktyki i Efektów Kształcenia Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM (NZD), ul. Żwirki i Wigury 81, 02-091 Warszawa, budynek ZIAM, parter, pok. nr 9.
	Uzgodnienie terminu dostawy oraz podpisania protokołu odbioru (Załącznik nr 3 do umowy) z osobą wskazaną w ust. 11 leży w gestii Wykonawcy, z zachowaniem terminu wskazanego w ust. 1.
	Zamawiający nie ma obowiązku przechowywania oryginalnych opakowań po dostarczonym przedmiocie umowy. 
Zamawiający może odmówić przyjęcia dostawy w przypadku:
	nie spełnienia przez oferowane dostawy wymagań, o których mowa w § 1 ust. 2;
	stwierdzenia rozbieżności pomiędzy zamawianym a dostarczonym przedmiotem zamówienia;
	uszkodzenia lub wady przedmiotu zamówienia;
	dostawy przedmiotu zamówienia bez uprzedniego uzgodnienia terminu z osobą wskazaną w ust. 11.
	Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Wykonawcę koszty związane z nie przyjęciem dostawy z przyczyn wymienionych w ust. 7 i może naliczyć kary umowne za opóźnienie w dostawie.
	Jeżeli przy dostawie przedmiotu umowy strony stwierdzą wady bądź braki, Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego ich usunięcia w terminie uzgodnionym protokolarnie przez obie strony. Usuwanie wad lub braków w dodatkowym terminie nie przedłuża terminu realizacji postanowień umowy, o którym mowa w ust. 1. 
	Potwierdzeniem przyjęcia dostawy jest protokół odbioru sporządzony na dzień realizacji przedmiotu dostawy, a w przypadku gdy przy odbiorze stwierdzono braki lub wady na dzień uzupełnienia braków lub usunięcia wad.
	Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą oraz do podpisania protokołu odbioru w liczbie 2 egzemplarzy jest Kierownik Projektu lub osoba przez nią upoważniona: ………………….., tel.: …………….., fax: ……………….., e-mail: ………………………….
	Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktów z osobami wskazanymi ust. 9 jest: ……………..    tel.: …………….., fax: ……………….., e-mail: ………………………….
	Wyklucza się dostawy częściowe.
§ 4.
Gwarancja i rękojmia
Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy i wolny od wad, że może być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem opisanym w ofercie oraz udziela gwarancji wynoszącej …….. miesięcy, liczonej od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.
W przypadku gdy dostarczony przedmiot umowy nie odpowiada pod względem ilościowym, jakościowym lub trwałości, 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. Wykonawca potwierdzi tego samego dnia faksem na nr ....................................... lub na adres poczty elektronicznej Zamawiającego ………………. przyjęcie zgłoszenia reklamacji.
	W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na własny koszt przedmiotu umowy 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.
Reklamacje przyjmuje: …………………………….., 
ul. ………………………. , ………………..
tel.: ……………….., faks: …………………, e-mail: ………………………..
	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.
Niezależnie od uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji, przez okres gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem, że bieg terminu rękojmi rozpoczyna się w dacie podpisania protokołu odbioru. 

Jeżeli Wykonawca opóźni się z wykonaniem reklamacji o co najmniej 14 dni po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający jest uprawniony do zakupu reklamowanego przedmiotu zamówienia na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu koszty i wydatki poniesione na zakup reklamowanego przedmiotu zamówienia w terminie 7 dni od dnia przedstawienia odpowiedniego żądania.

§ 5. 
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 jest protokół odbioru podpisany przez osobę wskazaną w umowie jako upoważnioną ze strony Zamawiającego do odbioru przedmiotu umowy. Protokół odbioru winien być złożony przez Wykonawcę w Biurze Projektów Zamawiającego, ……………………………. Warszawa lub łącznie z fakturą.
	Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust. 1, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego, po miesiącu w którym dokonano dostawy towaru. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznie. 
	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 opóźnienie w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (D.U. 2016, poz.684 j.t).
	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.

§ 6. 
Kary umowne
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
	za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 
	za nieterminowe wykonanie reklamacji – w wysokości 0,2% wartości brutto kwestionowanego przedmiotu umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
	w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
	w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 
w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego.
	Przyczynami odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca są:
	stwierdzenie przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu  umowy;
	zwłoka w realizacji przedmiotu umowy przekraczająca 14 dni;

nieusunięcie wady fizycznej przedmiotu umowy w terminie określonym w umowie. 
Odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w pkt 3), może nastąpić po bezskutecznym upływie dodatkowego 7-dniowego terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wady fizycznej.
	Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 2, przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy
	Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kary umownej bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji przedmiotu umowy.
	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.
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.	W oparciu o art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień niniejszej umowy  w zakresie:
	zmiany modelu oferowanego produktu, z zastrzeżeniem, że zmiana ta nastąpi wyłącznie w przypadku, gdy model produktu został wycofany z dystrybucji i został zastąpiony modelem należącym do tej samej linii produktowej, o parametrach co najmniej takich jak model oferowany lub który został udoskonalony albo dodatkowo wyposażony, za cenę nie wyższą od ustalonej w umowie;
	zmiany terminu dostawy z przyczyn niezależnych od  Wykonawcy.

3.	Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4.	W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych.
5.	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. 
6.	Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.
7.	Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i trzech dla Zamawiającego. 
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Załącznik nr 3 do umowy nr AEZ/365/S-193/…./2016
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PROTOKÓŁ ODBIORU
[Wniosek nr 2016/EL/........]

Symbol i nazwa jednostki docelowej: ……………………………………………………………
ul. ...................................., ............ ......................................
tel. .............................	faks: .............................



Przedmiot odbioru:

Liczba sztuk:

Nazwa producenta lub model produktu
(nr katalogowy):
Pamięć USB
108


I*) Przyjęto z zastrzeżeniami i stwierdzono następujące wady w dniu ……………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Termin na usunięcie wad do dnia: ……………………………………………
Pieczęć jednostki Przyjmującej 


Pieczęć Wykonawcy
Podpis i pieczątka osoby upoważnionej jednostki Przyjmującej


Podpis Wykonawcy

II*) Przyjęto bez zastrzeżeń w dniu:…………….. ………………………
Pieczęć jednostki Przyjmującej 


Pieczęć Wykonawcy
Podpis i pieczątka osoby upoważnionej jednostki Przyjmującej


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

