Załącznik Nr 3 do Umowy Ramowej Nr AEZ/365/S-023/137/2020

Umowa Wykonawcza w postępowaniu Nr…/…
zawarta w dniu …………………. 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:
......................................... – ...........................................................................................
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:
Niniejsza Umowa Wykonawcza została zawarta po przeprowadzeniu procedury udzielenia
zamówienia jednostkowego na podstawie Umowy Ramowej nr AEZ/365/S-023/137/2020 z dnia
14.05.2020 r., w przedmiocie: „………………………”
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Załącznik Nr 3 do Umowy Ramowej Nr AEZ/365/S-023/137/2020

§ 1.
Przedmiot Umowy Wykonawczej
1. Przedmiotem Umowy Wykonawczej jest dostawy materiałów promocyjnych, z godłem lub
nazwą Warszawski Uniwersytet Medyczny lub innym logotypem jednostki związanej z
WUM, zgodnie z Formularzem asortymentowo-cenowym w postępowaniu wykonawczym z
dnia ………, który stanowi Załącznik nr 1 do Umowy Wykonawczej.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i dostawy materiałów reklamowych z logo
stanowiącym przedmiot Umowy Wykonawczej w terminie do…………do siedziby
Zamawiającego ……………………….
3. Strony potwierdzą wykonanie dostawy Protokołem Odbioru Dostawy, stanowiącym
Załącznik Nr 2 do Umowy Wykonawczej.
§ 2.
Osoby odpowiedzialne za realizację Umowy Wykonawczej
1. Zamawiający wskazuje …………………., tel. ……………, e-mail: …………………… do
kontaktów z Wykonawcą, dokonywania uzgodnień i potwierdzania wykonania dostaw.
2. Wykonawca wskazuje …………………. , tel. ……………, e-mail: …………………… do
kontaktów z Zamawiającym, dokonywania uzgodnień i potwierdzania wykonania dostaw.
§ 3.
Wynagrodzenie
1. Strony ustalają, że Zamawiający za wykonanie dostawy określonej w § 1 zapłaci
Wykonawcy wynagrodzenie do kwoty brutto ……….. zł (słownie: ………………. złotych),
w tym podatek VAT 23%, ustalonej na podstawie Formularza asortymentowo-cenowego w
postępowaniu wykonawczym, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Umowy Wykonawczej.
2. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr …………………..
3. Wykonawca otrzyma zapłatę za faktycznie zrealizowane dostawy materiałów reklamowych z
logo, zgodnie z ofertą Wykonawcy. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest Protokół
Odbioru dostawy, stanowiący Załącznik Nr 2 do Umowy Wykonawczej, podpisany przez
przedstawiciela Zamawiającego bez zastrzeżeń.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wykonania całości lub części
przedmiotu Umowy Wykonawczej, bez konsekwencji finansowych i prawnych dla
Zamawiającego.
§ 4.
Odstąpienie od Umowy Wykonawczej
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy Wykonawczej w całości lub
części w sytuacji:
1) zwłoka w realizacji przedmiotu umowy,
2) nieusunięcie wady fizycznej przedmiotu umowy w terminie określonym w umowie.
2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Zamawiającemu w
terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do
odstąpienia od umowy

2|Strona

Załącznik Nr 3 do Umowy Ramowej Nr AEZ/365/S-023/137/2020

§ 5.
Postanowienia końcowe
1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Umowie Wykonawczej stosuje się postanowienia
Umowy Ramowej, a w szczególności § 3, § 4, § 5 i § 7 Umowy Ramowej.
2. W oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający
dopuszcza zmianę postanowień niniejszej umowy:
1) w zakresie zwiększenia liczby poszczególnych pozycji asortymentowych materiałów
promocyjnych, z uwagi na zwiększoną liczbę uczestników określonego wydarzenia, nie
więcej niż do ……% wartości zamówienia brutto;
2) przesunięcia terminu wykonania całości lub części przedmiotu Umowy Wykonawczej z
przyczyn niezależnych od strony.
3. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy
i trzech dla Zamawiającego.

...............................
WYKONAWCA
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...............................
ZAMAWIAJĄCY

Załącznik Nr 3 do Umowy Ramowej Nr AEZ/365/S-023/137/2020

Załącznik Nr 2 do Umowy Wykonawczej
PROTOKÓŁ ODBIORU
[Wniosek nr 20....../EL/...........]
Symbol i nazwa jednostki docelowej: .............
.................................................
ul. ...................................., ............ ........................
tel. .............................
Przedmiot odbioru:

faks .............................
Liczba sztuk:

Nazwa producenta lub model produktu
(nr katalogowy):

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

Podpis i pieczątka przedstawiciela
………………….
II*) Przyjęto bez zastrzeżeń w dniu:…………….. ………………………
Pieczęć jednostki Przyjmującej

Pieczęć Wykonawcy

Podpis i pieczątka osoby upoważnionej jednostki
Przyjmującej

Podpis Wykonawcy

Podpis i pieczątka przedstawiciela
………………….
UWAGA: Powyższy protokół podpisany „bez zastrzeżeń” jest podstawą do wystawienia faktury VAT.
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