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										Załącznik nr 7
WZÓR UMOWY AEZ/365/S-037/……/2019 

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 2018 r., poz. 1986 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 
(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 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:

§ 1.
Przedmiot i warunki realizacji umowy

Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług poligraficznych polegających na druku i dostawie Druków Szkolnictwa Wyższego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, określonych co do rodzaju, ilości i ceny w Ofercie Wykonawcy z dnia …….2019 r., stanowiącej Załącznik nr 1 do umowy oraz w Formularzu cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy. 
Usługi poligraficzne świadczone będą sukcesywnie, w zależności od bieżących potrzeb jednostek organizacyjnych Zamawiającego, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2019 r. lub do wyczerpania limitu kwoty, o której mowa § 3 ust. 1.
	Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu przedmiotu umowy zarówno, co do rodzaju jak i ilości, ze względu na aktualne potrzeby Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę. Wykonawcy w takim przypadku nie będzie przysługiwać jakiekolwiek roszczenie z tytułu niewykorzystania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie ilościowym lub wartościowym.
	Wykonawca wykona zamówienie ściśle wg opisu wzorów dokumentów, zgodnie z aktami wymienionymi w Załączniku nr 2 oraz zgodnie z  Zarządzeniem  nr 20/2019 Rektora WUM z dnia 25 lutego 2019 r. stanowiącym Załącznik nr 3 do umowy oraz zgodnie z Uchwałą nr 43/2017 Senatu WUM  z dnia 29 maja 2017 r. stanowiącą Załącznik nr 4.1 i zgodnie z Uchwałą nr 71/2017 Senatu WUM  z dnia 25 września 2017 r. stanowiącą Załącznik nr 4.2, uzyska akceptację wydruku próbnego przez właściwe jednostki organizacyjne WUM oraz dostarczy przedmiot zamówienia do właściwych jednostek organizacyjnych WUM, wymienionych w formularzu cenowym, przy czym termin realizacji  zamówień jednostkowych będzie wynosił: do 2 dni na dostarczenie wydruków próbnych do akceptacji od dnia przyjęcia Zamówienia i do ..… dni (max. 7 dni) na dostarczenie wydruków od dnia uzyskania akceptacji.  
	Realizacja przedmiotu umowy, odbywać się będzie w oparciu o zamówienia, sporządzone przez Zamawiającego, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do umowy. 
	Godło uczelni oraz Godła poszczególnych wydziałów Zamawiający przekaże Wykonawcy w formacie EPS niezwłocznie po zawarciu niniejszej umowy. 
	Zamówienie, o którym mowa  § 1 ust. 4, przekazane pocztą, faksem lub mailem, zawierać będzie wszystkie niezbędne informacje do prawidłowego wykonania zamówienia przez Wykonawcę, w szczególności: nazwę właściwej jednostki organizacyjnej WUM, opis przedmiotu zamówienia, wielkość nakładu, wymagany termin wykonania zamówienia oraz miejsce dostawy.
	W przypadku przekazania zamówienia faksem lub mailem, Wykonawca niezwłocznie potwierdzi Zamawiającemu fakt jego otrzymania.
	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.
	Dostawa przedmiotu zamówienia każdorazowo będzie potwierdzona przez kierownika właściwej jednostki organizacyjnej lub osobę przez niego upoważnioną, na dokumencie WZ sporządzonym przez Wykonawcę.
	Dokument WZ, o którym mowa w ust. 10, stanowił będzie podstawę do sporządzenia pisemnego protokołu odbioru zamówienia, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do umowy.
	Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą, składania zamówień oraz zatwierdzania protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 11 jest Kierownik Działu Redakcji i Wydawnictw WUM,  Michał Szulc, tel.............fax:..........e-mail: michal.szulc@wum.edu.pl, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Pawińskiego 3, 02-106 Warszawa.
	Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym jest : ………… …… tel.............fax:..........e-mail:…………………

§ 2.
Klauzula społeczna
(w przypadku gdy Wykonawca w złożonej ofercie zadeklaruje zatrudnienie osób wymienionych w art. 29 ust. 4 pkt 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych
Wykonawca  oświadcza,   że przy realizacji  przedmiotu  umowy  zatrudnionych   będzie (na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej) …. osób posiadających status osoby wymienionej w art. 29 ust. 4 pkt 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do umowy. 
Zatrudnienie osoby/osób, o których mowa w ust. 1,  przy realizacji przedmiotu umowy będzie trwać przez cały okres realizacji przedmiotu umowy. W przypadku zakończenia zatrudnienia ww. osoby przed zakończeniem terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zatrudnienia w to miejsce innej stosownej osoby, tak aby wymagania określone w klauzuli społecznej były spełnione przez cały okres realizacji umowy.
Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dowód zatrudnienia osoby/osób wymienionych w ust. 1 wraz z dokumentem potwierdzającym jej status, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy dokument ten zawiera dane osobowe, będą one zanonimizowane. 

§ 3
Wynagrodzenie
W przypadku realizacji umowy w pełnym zakresie obejmującym rodzaj, ilość i ceny przedmiotu umowy, określone w ofercie Wykonawcy oraz w Formularzu cenowym, o których mowa w § 1 ust. 1, kwota umowy wyniesie ................ 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 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2019 r., poz. 178 ).
	Ceny jednostkowe określone w Formularzu cenowym, o którym mowa w § 1 ust. 1, nie będą podlegały waloryzacji w trakcie trwania umowy. Wartość każdorazowego zamówienia obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z wykonaniem i dostawą przedmiotu zamówienia bezpośrednio do jednostek organizacyjnych Zamawiającego, w tym: koszt transportu, spedycji, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia i inne.
	Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie:
	papierowej;

ustrukturyzowanego  dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2191).
	Podstawą wystawienia faktur VAT przez Wykonawcę będą protokoły odbioru zamówień jednostkowych potwierdzające prawidłowo wykonane zamówienie, podpisane przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy, o których mowa w § 1 ust. 12 i 13 umowy. Zamawiający nie dopuszcza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem faktury.
	Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowy, 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 VAT.

daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF. 
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.
Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna  składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających:
	informacje dotyczące odbiorcy płatności;

wskazanie umowy zamówienia publicznego.
	Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: NIP 5250005828.

W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie płatności 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. 2019, poz. 118).
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
Rękojmia
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 wyznaczonym przez Zamawiającego lub w sytuacji, gdy jest to niemożliwe, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym i potwierdzonym w formie pisemnej. 


	Zamawiający jest uprawniony do powstrzymania się z wykonaniem obowiązku zapłaty wynagrodzenia do czasu usunięcia przez Wykonawcę wad w związku ze zgłoszoną reklamacją, bez możliwości żądania odsetek za opóźnienie w zapłacie, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 5
Kary umowne
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający ma prawo do naliczenia następujących kar umownych:
	za nieterminową dostawę wydruku próbnego każdej z części zamówienia w wysokości 1% wartości brutto tej części zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
	za nieterminową dostawę każdej z części zamówienia w wysokości 1% wartości brutto tej części zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 
	za nieusunięcie w terminie wad stwierdzonych przez Zamawiającego, zgodnie z § 4 w wysokości 1% wartości brutto zamówienia, w którym stwierdzono wadę, za każdy dzień opóźnienia;

za każdy ujawniony przypadek niezatrudnienia osoby, o której mowa w § 2 ust. 1 – w wysokości 3% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 3 ust. 1, chyba że Wykonawca wykaże, że niezatrudnienie osoby, o której mowa w § 2 ust. 1 nastąpiło z przyczyn nieleżących po jego stronie; (jeżeli dotyczy)
	w wysokości 10% wartości brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
	w wysokości 10% wartości brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego.
	Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwot kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji tego zamówienia lub kolejnych zamówień. W takim przypadku Zamawiający przed dokonaniem potrącenia powiadomi Wykonawcę o kwocie naliczonych kar umownych i tytule ich naliczenia.
	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. 
	Przyczynami odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca są:

	stwierdzenie przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu  umowy,

opóźnienie w dostawie zamówienia przekraczające 7 dni,
	niedostarczenie zamówienia w żądanej ilości, pełnowartościowego lub spełniającego wymagania Zamawiającego w terminie określonym w umowie.
Odstąpienie od umowy, w przypadku o którym mowa w pkt 2) lub 3), może nastąpić po bezskutecznym upływie dodatkowego 7 dniowego terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na dostarczenie przedmiotu zamówienia, usunięcie wady lub uzupełnienie przedmiotu zamówienia.
	Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 4, przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy.

§ 7
Postanowienia końcowe
Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody  Zamawiającego.
	Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
	W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów 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 w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.
	Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i trzech dla Zamawiającego. 

Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Formularz cenowy
Załącznik nr 3– Zarządzenie nr 20/2019 Rektora WUM z dnia 25 lutego 2019 r. 
Załącznik nr 4.1 – Uchwała nr 43/2017 Senatu WUM z dnia 29  maja 2017 r. 
wraz z załącznikami
Załącznik nr 4.2 – Uchwała nr 71/2017 Senatu WUM z dnia 25 września 2017 r. wraz z załącznikami
Załącznik nr 5 – Formularz zamówienia
Załącznik nr 6 – Protokół odbioru

WYKONAWCA:							ZAMAWIAJĄCY:
Załącznik 5 do umowy

FORMULARZ ZAMÓWIENIA 



ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dział Redakcji i Wydawnictw 
ul. Pawińskiego 3
02–106 Warszawa


	............................................................. 
	............................................................. 
	............................................................. 
AEZ/S-037/2019

Tel. 022 57 20 327, faks 0 22 57 20 380


ZAMÓWIENIE nr .................................

Zgodnie z warunkami Umowy nr ......................... składamy zamówienie na druk niżej wyspecyfikowanych materiałów z przeznaczeniem dla……………………………..…………. 

	Przedmiot zamówienia: .......................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Data złożenia zamówienia: ........................................... 

wymagany termin realizacji: ......................................... 
Pozycja Formularza Cenowego: .................. 
Cena jednostkowa netto: ................ 
Nakład: .................... 
Cena łączna netto: .................... 
Podatek VAT: .................. 
Cena łączna brutto: ..................................... 

10. Zamówienie będzie dostarczone do……………………………………………………





.................................................... 			 
          podpis i pieczątka Zamawiającego 	






Załącznik 6 do umowy

PROTOKÓŁ OBIORU WYKONANIA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

wykonywanie usług poligraficznych na potrzeby jednostek organizacyjnych  Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ZAMAWIAJĄCY:								WYKONAWCA
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dział Redakcji i Wydawnictw 
ul. Pawińskiego 3
02–106 Warszawa

	............................................................. 
	............................................................. 
	............................................................. 
Załącznik nr  do AEZ/S-037/2012
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Protokół odbioru zamówienia nr ………..



Potwierdzam odbiór zamówienia na podstawie dokumentów WZ Wykonawcy 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)

