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WZÓR UMOWY AEZ/365/S-059/2014

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 ......................................... – ...........................................................................................;

a 
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)
................................................................................, z siedzibą w ............................... przy ulicy ..............................., 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 ............................, wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ............................... od numerem .................................., 
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, 

wyłonionym zgodnie z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.),
o następującej treści: 

Niniejsza umowa realizowana jest w ramach Projektu pt.: ”Od badań podstawowych do zastosowań praktycznych w onkologii” o akronimie BASTION, finansowany w ramach 7. PR CAPACITIES (REGPOT) na podstawie kontraktu o nr 316254, zawartego przez Warszawski Uniwersytet Medyczny z Komisją Europejską.

§ 1
	Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie folderu reklamowego na potrzeby projektu BASTION, określonych co do rodzaju, ilości i ceny w ofercie Wykonawcy z dnia ………2014 r., którą stanowią Załącznik nr 1 (formularz ofertowy) i  Załącznik nr 2 (Formularzu cenowym wraz z opisem przedmiotu zamówienia), stanowiące załączniki do umowy.
	Zamawiający w dniu zawarcia umowy przekaże Wykonawcy materiały niezbędne do wykonania umowy w formacie PDF. 
	Wykonawca wykona zamówienie ściśle wg opisu zawartego w załączniku 2 oraz dostarczy przedmiot zamówienia do Biura Projektu BASTION, w terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy. 


§ 2

	Na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający może dopuścić do odbioru przedmiotu zamówienia dostarczonego przez Wykonawcę za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej lub osoby trzeciej z zastrzeżeniem, że za nieterminową dostawę odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
	Prawidłowość wykonania przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzona przez kierownika właściwej jednostki organizacyjnej WUM, lub osobę przez niego pisemnie  upoważnioną, na protokole odbioru, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do umowy. 
	Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą jest ……………………………… ……….., tel. …………………, fax:  …………………., e-mail: ……………… ……………..,.
	Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym jest : ………… …… tel.............fax:..........e-mail:…………………


§ 3
1.	Cenę przedmiotu umowy strony ustalają na ................ zł z VAT, (słownie: ..........................................z VAT), w tym: kwota podatku VAT w wysokości ............zł, (słownie: ....................... ), netto..............zł (słownie: ....................... netto). 
	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 2002 r. z późń. zm.).

Cena określona w Formularzu cenowym, o którym mowa w § 1 ust. 1, obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z wykonaniem i dostawą przedmiotu zamówienia do jednostki organizacyjnej WUM, w tym: koszt transportu, spedycji, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia, opakowania i inne.
	Podstawą wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę będzie protokół odbioru podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy.
	Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT, nie później niż do 15 dnia miesiąca następnego, po miesiącu w którym dokonano dostawy towaru. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznie.
	Z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia, Zamawiający dokona zapłaty należności, w terminie do 30 dni od daty złożenia w Kancelarii WUM, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, pokój 009, oryginału prawidłowo wystawionej faktury wraz z podpisanym bez zastrzeżeń protokołem, o którym mowa w ust. 4.
	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.
	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 w wysokości odsetek za zwłokę, określonej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

§ 4
	Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia reklamacji w terminie 12 miesięcy od dnia przyjęcia przedmiotu zamówienia. Reklamację Zamawiający zgłosi Wykonawcy na piśmie ze wskazaniem stwierdzonych wad oraz z wyznaczeniem terminu na ich  usunięcie, przy czym termin ten nie będzie dłuższy niż 7 dni.


	Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad, na własny koszt w terminie ustalonym przez Zamawiającego lub w sytuacji, gdy jest to niemożliwe, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym i potwierdzonym w formie pisemnej. 


	W przypadku, gdy Wykonawca wykonywać będzie przedmiot umowy w sposób sprzeczny z warunkami niniejszej umowy lub będzie uchylał się od terminowego usunięcia wad, Zamawiający po uprzednim wezwaniu do usunięcia w/w nieprawidłowości w wyznaczonym terminie, może  odstąpić od umowy w terminie 21 dni od bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu.



§ 5
	W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający ma prawo do naliczenia następujących kar umownych:

	za nieterminową dostawę zamówienia w wysokości 1% wartości brutto zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

za nie usunięcie w terminie wad stwierdzonych przez Zamawiającego, o których mowa w § 4 w wysokości 1 % wartości brutto zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
w wysokości 10% wartości brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

	Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kary umownej, bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji przedmiotu umowy.
	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.


§ 6
Bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie ma prawa, dokonać przelewu na osoby trzecie jakichkolwiek uprawnień wynikających z umowy.

§ 7
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
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9
  Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego w sądzie powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 10
We wszystkich sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

§ 11
Umowa została sporządzona w czterech, jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego jeden dla Wykonawcy.


WYKONAWCA:							ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik 3 do umowy

PROTOKÓŁ OBIORU 



ZAMAWIAJĄCY:								WYKONAWCA

............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 
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	............................................................. 
	............................................................. 
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Protokół odbioru zamówienia nr ………..

Potwierdzam odbiór zamówienia w dniu ……………

Uwagi dotyczące wykonania zamówienia ………........................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
(opis uwag)

Termin usunięcia wad……………………………….

Przedstawiciel WUM:					Przedstawiciel Wykonawcy:

………………………………………			……………………………………
(imię i nazwisko) 						  (imię i nazwisko)


Odbiór zamówienia bez wad

Potwierdzam odbiór zamówienia bez wad w dniu ……………

Podpisy:

Przedstawiciel WUM:					Przedstawiciel Wykonawcy:

………………………………………			……………………………………
(imię i nazwisko) 						  (imię i nazwisko)

