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AEZ/S-044/2017
Załącznik nr 8 
Wzór umowy
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 t.j.) 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
Definicje
Strony nadają terminom używanym w dalszej treści Umowy następujące znaczenie:
Aktualizacja – pakiety korekcyjne oraz wszelkie udoskonalenia wprowadzone do Oprogramowania;
Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczpospolitej Polskiej;
Dokumentacja Techniczna – przygotowana przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej Umowy specyfikacja opisująca funkcje techniczne Systemu, w szczególności w zakresie konserwacji i korzystania z urządzeń.
Godziny Robocze – godziny od 8.00 – 16.00 w Dni Robocze;
Informacje Poufne – informacje, dane lub materiały odnoszące się do działalności Stron, które znalazły się w posiadaniu drugiej Strony w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy. W szczególności, za Informacje Poufne Strony uznają wszelkie informacje dotyczące projektu Systemu, struktur organizacyjnych Stron oraz dane przetwarzane w systemach informatycznych Zamawiającego, w tym w szczególności dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Nie będą traktowane jako Informacje Poufne informacje dotyczące funkcjonalności Systemu;
Konsultacje – porady, doradztwo, wytyczne, wskazówki i inne informacje udzielane przez Wykonawcę przedstawicielom Zamawiającego obsługującym System, przy pomocy telefonu lub poczty elektronicznej lub w trakcie bezpośredniej wizyty w siedzibie Zamawiającego;
Odbiór Sprzętu – oznacza odbiór Sprzętu, wyrażony podpisaniem Protokołu Odbioru Sprzętu;
Odbiór Jakościowy Systemu – oznacza odbiór Systemu, potwierdzający oddanie Zamawiającemu w pełni funkcjonalnego Systemu, wyrażony podpisaniem Protokołu Odbioru Jakościowego Systemu;
Oprogramowanie – oprogramowanie komputerowe posiadające funkcjonalność określoną w Załączniku nr 3 do Umowy, będące częścią Systemu niezbędną do właściwego jego funkcjonowania;
Protokół Odbioru Sprzętu – dokument potwierdzający dokonanie odbioru przez Zamawiającego Sprzętu; wzór Protokołu Odbioru Sprzętu stanowi Załącznik nr 5 do Umowy;
Protokół Odbioru Jakościowego Systemu – dokument potwierdzający dokonanie odbioru przez Zamawiającego w pełni działającego Sprzętu, poszczególnych etapów Rozbudowę, jak również odbioru w pełni funkcjonalnego Systemu; wzór Protokołu Odbioru Jakościowego Systemu stanowi Załącznik nr 5 do Umowy;
Sprzęt – stanowiące elementy Systemu urządzenia, obejmujące Urządzenia Wielofunkcyjne, wraz z częściami do tych urządzeń; szczegółową specyfikację Sprzętu zawiera Załącznik nr 3 do Umowy;
System Centralnego Wydruku lub System – Sprzęt wraz z Oprogramowaniem, służący do obsługi procesu drukowania, skanowania i kopiowania dla pracowników i studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; szczegółowy opis Systemu zawiera Załącznik nr 3 do Umowy;
Umowa – niniejsza Umowa wraz z załącznikami;
Urządzenia Wielofunkcyjne – wchodzące w skład Systemu urządzenia służące do wykonywania funkcji druku, kopiowania i skanowania, szczegółowo wymienione w Załączniku nr 3 do Umowy;
Usługi Serwisowe – usługi kompleksowej obsługi serwisowej Systemu Centralnego Wydruku świadczone przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego na zasadach określonych w § 8 Umowy, stanowiące rozszerzenie zakresu usług wynikających z Serwisu Gwarancyjnego;
Rozbudowa Systemu – ogół prac, wymienionych w § 2 ust. 2 pkt 1-6 Umowy, realizowanych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, mających na celu oddanie Zamawiającemu w pełni funkcjonalnego Systemu zgodnego z jego wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Umowy.
Ilekroć w Umowie wyraźnie nie zaznaczono inaczej, terminy wykonania zobowiązań Stron obliczane są w dniach kalendarzowych.

§ 2
Przedmiot Umowy
Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy urządzeń  i rozbudowy systemu Centralnego Wydruku oraz świadczenia kompleksowej Usługi Serwisowej Systemu Centralnego Wydruku zgodnie z formularzem ofertowym Wykonawcy z dnia ................... r., stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy, formularzem cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 oraz z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Formularz wymaganych warunków technicznych - Załącznik nr 3. Oferta jest zgodna z wymaganiami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Przedmiot Umowy obejmuje: 
	dostawę na rzecz Zamawiającego Urządzeń Wielofunkcyjnych – łącznie 4 sztuk w asortymencie wymienionym w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Formularz wymaganych warunków technicznych - Załącznik nr 3 wraz z materiałami dodatkowymi, w szczególności zszywkami.
	instalację i konfigurację Sprzętu oraz dostawę, instalację i konfigurację Oprogramowania w ramach Systemu Centralnego Wydruku, z zapewnieniem integracji Oprogramowania ze środowiskiem informatycznym Zamawiającego, jak również udzielanie licencji na Oprogramowanie;
	wykonanie i dostarczenie Dokumentacji Technicznej w języku polskim;
	Przeprowadzenie instruktażu w siedzibie Zamawiającego dla administratorów sieci i innych osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi Systemu w szczególności pod kątem prawidłowej i optymalnej eksploatacji dostarczonego Sprzętu i Oprogramowania;
	dostarczenie kart gwarancyjnych  lub innych dowodów udzielenia gwarancji na Sprzęt;
świadczenie Serwisu Gwarancyjnego zgodnie z warunkami wynikającymi z § 7 Umowy;
	dostarczanie na bieżąco Aktualizacji (w ramach danej głównej wersji Oprogramowania);
	świadczenie Usług Serwisowych w odniesieniu do Systemu Centralnego Wydruku, na zasadach określonych w § 8 Umowy.
	Wykonawca oświadcza, że znany mu jest cel Umowy, którym jest wdrożenie dla Zamawiającego Systemu Centralnego Wydruku. Wobec powyższego, Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej Umowy w taki sposób, ażeby System mógł być wykorzystany w działalności Zamawiającego bez konieczności jego poprawiania bądź uzupełniania, chyba że poprawki lub uzupełnienia takie wynikają ze zmian organizacyjnych lub ze zmienionych wymagań Zamawiającego.
	Przedmiot umowy w zakresie ust. 2 pkt od 1 do 5 zostanie wykonany w nieprzekraczalnym terminie 28 dni od dnia zawarcia Umowy, tj. do dnia ……………… .
Świadczenie Usług Serwisowych, o których mowa w ust. 2 pkt 8, rozpoczyna się w dniu następującym po dniu podpisania Protokołu Odbioru Jakościowego Systemu będzie realizowane do dnia 12 lipca 2019 r., jednak nie  dłużej  niż do wyczerpania limitu kwoty o której mowa w § 9 ust 1 pkt 2).

§ 3
Ogólne zasady wykonania Umowy
Wykonawca oświadcza, że jako podmiot profesjonalnie wykonujący prace związane 
z przedmiotem niniejszej Umowy dołoży najwyższej staranności dla prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy i ich zgodności z wymaganiami Zamawiającego.
	Wykonawca zobowiązuje się do realizacji prac objętych przedmiotem Umowy przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia oraz z uwzględnieniem obowiązującego w Polsce systemu prawnego.
	W realizacji Zamówienia w zakresie świadczenia kompleksowej obsługi serwisowej dostarczonych urządzeń, będą brały udział osoby wskazane w wykazie osób, stanowiącym załącznik do oferty. 
	Zmiana osób wskazanych w oświadczeniu jest możliwa wyłącznie za zgodą Zamawiającego, przy czym nowa osoba będzie posiadała kwalifikacje na poziomie tym samym lub wyższym, co osoba wskazana w ofercie;
	W ramach wykonywania Umowy Wykonawca może korzystać z usług osób trzecich jako swoich podwykonawców, przy czym Wykonawca nie może powierzyć podwykonawcom całości prac objętych przedmiotem niniejszej Umowy. Lista podwykonawców ze wskazaniem ich nazwy oraz adresu wraz z określeniem zakresu prac powierzonych do wykonania podwykonawcom stanowi Załącznik nr 9 do Umowy. 
	Jeżeli wykonanie czynności powierzone do wykonania podwykonawcy związane byłoby z dostępem do Informacji Poufnych, skorzystanie z usług podwykonawcy lub innej osoby trzeciej uzależnione jest od uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. W każdym wypadku korzystania z usług podwykonawcy Wykonawca nałoży na niego obowiązek przestrzegania wszelkich zasad, reguł i zobowiązań określonych w Umowie, w zakresie w jakim odnosić się one będą do zakresu prac danego podwykonawcy, pozostając jednocześnie gwarantem ich wykonania oraz przestrzegania przez podwykonawcę.
Za działania podwykonawców, o których mowa w ustępach poprzedzających, Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za działania i zaniechania własne.
Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą przy realizacji Umowy, w szczególności przekazywania wszelkich informacji niezbędnych dla prawidłowego wykonania zobowiązań Wykonawcy wynikających z Umowy. W przypadku zwłoki w udostępnieniu informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim, termin realizacji poszczególnych prac ulega odpowiedniemu przesunięciu, o ile nie udzielenie takich informacji przez Zamawiającego z przyczyn technicznych lub organizacyjnych wstrzymuje możliwość prawidłowego wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy przez Wykonawcę.
Przekazywanie informacji, o których mowa w ustępie poprzedzającym będzie następować ustnie lub na piśmie, na nośnikach elektronicznych i z wykorzystaniem technologii oraz formatu uzgodnionego z Wykonawcą. Strony uzgadniają, że akceptowany będzie w szczególności elektroniczny format dokumentów standardu pdf, doc oraz xls.
	Każda ze Stron wyznacza Przedstawiciela odpowiedzialnego za prawidłowy przebieg realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, w szczególności za właściwy przepływ informacji pomiędzy Stronami. Strony upoważniają Przedstawicieli do podpisywania dokumentów dotyczących realizacji poszczególnych prac będących przedmiotem niniejszej Umowy, w szczególności do podpisywania Protokołów Odbioru oraz składania innych oświadczeń związanych z realizacją niniejszej Umowy. Dane osobowe oraz kontaktowe Przedstawicieli zawarte są w Załączniku nr 8 do Umowy. 
	Każda ze Stron ma prawo do zmiany swojego Przedstawiciela, za uprzednim pisemnym powiadomieniem drugiej Strony, przy czym zmiana taka nie stanowi zmiany Umowy. 
	Miejscem  realizacji przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, w szczególności dostawy Sprzętu, będzie siedziba Zamawiającego, chyba że Umowa lub Strony w trakcie realizacji Umowy postanowią inaczej, przy czym część prac w ramach Rozbudowy może być wykonana w siedzibie Wykonawcy jeśli jest to uzasadnione ze względu na ich charakter, w szczególności prace programistyczne i tworzenie Dokumentacji Technicznej
	Strony postanawiają, że prace w ramach Rozbudowy będą realizowane etapami w terminach wynikających z harmonogramu stanowiącego Załącznika nr 10 do Umowy, przy czym zakończenie Rozbudowy nastąpi nie później niż w terminie określonym w § 2 ust 4. Strony ustalają, że prace w ramach poszczególnych etapów Rozbudowy mogą być prowadzone równolegle.
Prace wykonane w ramach poszczególnych etapów Rozbudowy podlegają procedurze Odbioru Ilościowego oraz Jakościowego zgodnie z zasadami określonymi w § 4 i § 5 poniżej.
§ 4
Dostawa i odbiór Sprzętu
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie dostawy Sprzętu nie później niż na 5 (pięć) Dni Roboczych przed tym terminem. Dokładny termin (dzień i godzina) dostawy Sprzętu zostanie uzgodniony przez Przedstawicieli Stron.
	Odbiór Sprzętu dokonywany jest w dniu dostawy Sprzętu i zostanie potwierdzony Protokołem Odbioru Sprzętu podpisanym przez Przedstawicieli obu Stron. 
	Jednocześnie z dostawą Sprzętu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu instrukcje obsługi Sprzętu w języku polskim oraz karty gwarancyjne lub inne dowody udzielenia gwarancji na Sprzęt. W sytuacji wykrycia braków w dokumentacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia braków w tym zakresie, nie później jednak niż w terminie 5 (pięć)  Dni Roboczych od ich zgłoszenia przez Zamawiającego. 
	W sytuacji zgłoszenia przez Zamawiającego usterek lub innego rodzaju zastrzeżeń co do funkcjonowania Sprzętu, Odbiór Sprzętu zostanie dokonany po usunięciu usterek, wyjaśnieniu zastrzeżeń przez Wykonawcę, lub dostarczeniu innego – wolnego od usterek – Sprzętu. Zgłoszenia usterek lub innego rodzaju zastrzeżeń dokonuje się na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do Umowy. W sytuacji dostarczenia nowego Sprzętu procedurę dostawy i odbioru określoną powyżej stosuje się odpowiednio. 
	Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Sprzętu przechodzi na Zamawiającego z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Sprzętu. Z tą samą chwilą przechodzi na Zamawiającego prawo własności Sprzętu.

§ 5
Odbiór etapów rozbudowy systemu
Po zakończeniu prac w ramach danego etapu rozbudowy Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu zakończenie prac w ramach tego etapu oraz gotowość do jego Odbioru Jakościowego. Zgłoszenia, o którym mowa z zdaniu poprzednim dokonuje się na formularzu, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy.
W terminie 3 (trzech) Dni Roboczych od daty przedstawienia danego etapu rozbudowy do Odbioru Jakościowego Przedstawiciel po stronie Zamawiającego oświadczy, czy wykonany etap Rozbudowy przyjmuje, czy też uzależnia jego przyjęcie od wprowadzenia określonych zmian, w szczególności od usunięcia usterek. Oświadczenie o uzależnieniu przyjęcia danego etapu od wprowadzenia określonych zmian składane jest na piśmie przez Przedstawiciela po stronie Zamawiającego Przedstawicielowi po stronie Wykonawcy na formularzu, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do Umowy.
W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego usterek lub uzależnienia przyjęcia etapu od wprowadzenia określonych zmian, Wykonawca w ciągu 2 (dwóch) Dni Roboczych od otrzymania pisemnego zgłoszenia określi termin usunięcia usterek i/lub dokonania innych zmian i uzgodni z Zamawiającym termin ich przeprowadzenia, z tym że termin ten nie może być dłuższy niż 5 (pięć) dni. Po usunięciu usterek i/lub dokonaniu innych zmian Wykonawca zgłasza Zamawiającemu zakończenie prac i gotowość do Odbioru Jakościowego etapu, zgodnie z ust. 1 powyżej; do Odbioru Jakościowego stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 2 – 3 niniejszego paragrafu.
Po zakończeniu całości prac w ramach rozbudowy Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu zakończenie prac oraz gotowość do Odbioru Jakościowego Systemu. Odbiór Jakościowy Systemu zostanie dokonany po przeprowadzeniu wspólnie przez Strony testów Systemu, sprawdzających w szczególności poprawność działania Oprogramowania zgodnie ze specyfikacją określoną w Załączniku nr 3 do Umowy. Do zgłoszenia i Odbioru Jakościowego Systemu stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 1 – 3 niniejszego paragrafu.
	Za datę Odbioru Jakościowego Systemu i zakończenia Rozbudowy uznaje się datę podpisania przez Przedstawicieli obu Stron Protokołu Odbioru Jakościowego Systemu Załącznik nr 5 (decyduje data wpisana w pole „Data odbioru”) z zastrzeżeniem ust. 6 i 7.
	W terminie do 3 (trzech) Dni Roboczych po dokonaniu Odbioru Jakościowego Systemu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną Dokumentację Techniczną , w języku polskim.

§ 6
Prawa własności intelektualnej 
Wykonawca oświadcza, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do Oprogramowania, wraz z dokumentacją związaną z Oprogramowaniem. Znajduje zastosowanie, w sytuacji gdy Wykonawcy przysługują autorskie prawa majątkowe do Oprogramowania.  / Wykonawca oświadcza, że  wyłączne autorskie prawa majątkowe do Oprogramowania, wraz z dokumentacją związaną z Oprogramowaniem przysługują wyłącznie producentowi, tj. ……… (dalej zwany jako „Producent Oprogramowania”) oraz, że na mocy zawartej z Producentem Oprogramowania umowy z dnia …………, posiada upoważnienie do udzielania dalszej licencji (sublicencji) na Oprogramowanie w zakresie przewidzianymi niniejszą Umową. Znajduje zastosowanie, w sytuacji gdy Wykonawca jest licencjobiorcą. / Wykonawca oświadcza, że  wyłączne autorskie prawa majątkowe do Oprogramowania, wraz z dokumentacją związaną z Oprogramowaniem przysługują wyłącznie producentowi, tj. ……… (dalej zwany jako „Producent Oprogramowania”) oraz że Oprogramowanie wraz z dokumentacją związaną z nim dostarczane jest na warunkach licencyjnych Producenta Oprogramowania. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy a postanowieniami zawartymi w warunkach licencyjnych Producenta Oprogramowania, rozstrzygające znaczenie mają postanowienia Umowy. Znajduje zastosowanie, w sytuacji gdy licencji na Oprogramowanie udziela bezpośrednio producent Oprogramowania. 
Wykonawca zapewnia, że korzystanie z Oprogramowania oraz związanej z nim dokumentacji, jak również korzystanie z innych elementów Systemu oraz inne usługi zrealizowane przez Wykonawcę na podstawie niniejszej Umowy nie naruszają jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, a także zapewnia, że zawarcie i wykonanie niniejszej Umowy nie wymaga uzyskania zgody lub złożenia innego oświadczenia woli ze strony osoby trzeciej.
Z chwilą podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Jakościowego Systemu Wykonawca udziela Zamawiającemu niewyłącznej licencji / sublicencji na korzystanie z Oprogramowania oraz dokumentacji związanej z Oprogramowaniem, na następujących polach eksploatacji: 
instalowanie, utrwalanie i korzystanie z Oprogramowania;
trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Oprogramowania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;
zwielokrotnianie i utrwalanie dokumentacji związanej z Oprogramowaniem za pomocą urządzeń reprograficznych lub poprzez jej wydruk oraz zwielokrotnianie dokumentacji w systemie informatycznym Zamawiającego, w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla prawidłowego korzystania z Systemu. Znajduje zastosowanie, w sytuacji gdy Wykonawcy przysługują autorskie prawa majątkowe do Oprogramowania lub gdy Wykonawca jest licencjobiorcą.
Licencja na Oprogramowanie udzielana jest na czas nieoznaczony.
	Wykonawca może umieścić informację o przysługujących mu / Producentowi Oprogramowania prawach autorskich na wszelkich nośnikach lub kopiach Oprogramowania oraz na dokumentacji związanej z Oprogramowaniem. Wykonawca może także spowodować, że analogiczna informacja pojawiać się będzie na ekranie komputera podczas korzystania z Oprogramowania.
W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie przeciwko Zamawiającemu z roszczeniem dotyczącym naruszenia praw własności intelektualnej w odniesieniu do Oprogramowania, Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszystkie koszty i wydatki, w szczególności związane z koniecznością zapłaty odszkodowania (w tym uzasadnione koszty obsługi prawnej). W przypadku niemożności korzystania przez Zamawiającego z Oprogramowania w związku z roszczeniem opisanym w zdaniu poprzednim, Wykonawca  niezwłocznie, według swojego wyboru oraz na swój koszt:
	uzyska dla Zamawiającego licencję do dalszego korzystania z Oprogramowania, lub

wymieni na nowe, posiadające te same cechy i funkcjonalności, oprogramowanie lub zmodyfikuje Oprogramowanie na nie powodujące naruszenia tych praw.
	Z chwilą podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Jakościowego Systemu na Zamawiającego przechodzi własność nośników, na których zapisane jest Oprogramowanie wraz z przekazanymi kopiami dokumentacji związanej z Oprogramowaniem. 
Wykonawca udziela Zamawiającemu niewyłącznej licencji na zwielokrotnianie i utrwalanie Dokumentacji Technicznej, obejmującej zwielokrotnianie i utrwalanie jej za pomocą urządzeń reprograficznych lub poprzez jej wydruk oraz zwielokrotnianie dokumentacji w systemie informatycznym Zamawiającego, w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla prawidłowego korzystania z Systemu. Licencja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, udzielana jest na czas nieoznaczony. Udzielenie licencji następuję z chwilą przekazania Zamawiającemu Dokumentacji Technicznej.

	Niezależnie od postanowień ustępów poprzedzających, Wykonawca zezwala również Zamawiającemu na korzystanie z wiedzy technicznej i innej, zawartej w przekazanych zamawiającemu rezultatach prac, oraz w inny sposób przekazanych przez Wykonawcę w ramach wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. Wiedza ta może być wykorzystana przez Zamawiającego w ramach prowadzonej przez niego działalności.
Wykonawca zapewnia, że w przypadku ustania obowiązywania, bez względu na tego przyczynę, umowy z dnia ……… zawartej pomiędzy Wykonawcą a Producentem Oprogramowania, wszelkie zobowiązania i uprawnienia Wykonawcy wynikające z niniejszego paragrafu Umowy zostaną przejęte przez Producenta Oprogramowania. Znajduje zastosowanie, w sytuacji gdy Wykonawca jest licencjobiorcą.

§ 7
Gwarancja i Serwis Gwarancyjny
Wykonawca gwarantuje prawidłową pracę Systemu oraz Oprogramowania pod warunkiem jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i wskazówkami zawartymi w dostarczonej Zamawiającemu Dokumentacji Technicznej. Wykonawca gwarantuje również, że dostarczony na podstawie niniejszej Umowy Sprzęt jest fabrycznie nowy i wolny od wad i że może być on użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem i wymogami Zamawiającego. 
	Wykonawca udziela …… miesięcznej gwarancji na Urządzenia Wielofunkcyjne , ….. miesięcznej gwarancji na dostarczone części Sprzętu oraz … miesięcznej gwarancji na pozostałe elementy Systemu. Gwarancja obejmuje również oprogramowanie komputerowe zainstalowane na Sprzęcie. 
	Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania Protokołu Odbioru Jakościowego Systemu, z klauzulą „przyjęto bez zastrzeżeń”. W przypadku wymiany elementów Systemu na nowy, okres gwarancji liczony jest od daty dostarczenia nowych elementów Systemu. 
	Usługi Serwisu Gwarancyjnego świadczone będą przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 1).
	W ramach Serwisu Gwarancyjnego Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 
	wykonywania napraw gwarancyjnych Systemu, w tym Sprzętu i oprogramowania komputerowego zainstalowanego na nim w terminach określonych poniżej;
	wymiany wadliwego Sprzętu na nowy, wolny od wad, o parametrach nie gorszych niż wadliwy Sprzęt;

usuwania stwierdzonych wad Oprogramowania lub innych wadliwości funkcjonowania Oprogramowania polegających na niezgodności jego działania z Dokumentacją Techniczną lub powodująca przerwę w działaniu Systemu lub obniżenie jego funkcjonalności lub pośredniczenia pomiędzy Zamawiającym a Producentem Oprogramowania w usuwaniu stwierdzonych wad Oprogramowania wymagających interwencji Producenta Oprogramowania;
	udzielania Konsultacji.
	Ponowna dostawa elementów Systemu dokonywana w ramach Serwisu Gwarancyjnego podlega procedurze Odbioru Ilościowego oraz Jakościowego zgodnie z zasadami określonymi w § 4 i § 5 Umowy, z uwzględnieniem zasad określonych poniżej.
	Naprawy gwarancyjne wykonywane będą w miejscu, w którym System jest użytkowany, chyba że sprzeciwia się temu istota wady. W przypadku konieczności dokonania naprawy w innym miejscu niż miejsce użytkowania Systemu, koszt i odpowiedzialność za jego transport ponosi Wykonawca od chwili wydania niesprawnego elementu Systemu upoważnionemu przedstawicielowi Wykonawcy do chwili dostarczenia elementu Systemu na miejsce wskazane przez Zamawiającego, po dokonaniu naprawy lub wymianie na nowy element wolny od wad.
	Czas reakcji na zgłoszone wady, rozumiany jako czas pomiędzy zgłoszeniem wady a momentem podjęcia przez Wykonawcę usuwania wady, wynosi do 4 Godzin Roboczych.  Zgłoszenia przyjmowane będą w Dni Robocze w Godzinach Roboczych, faksem pod nr …………….. lub e-mailem na adres …………………….
	Wykonawca zobowiązany jest dokonać naprawy w ciągu 2 Dni Roboczych liczonych od dnia zgłoszenia uszkodzenia przez Zamawiającego.
	W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy naprawy nie można wykonać w ciągu 2 Dni Roboczych, Zamawiający może wyznaczyć dłuższy termin wykonania naprawy. W przypadku naprawy trwającej powyżej 2 Dni Roboczych, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia do Zamawiającego zastępczego Urządzenia Wielofunkcyjnego o nie gorszych parametrach oraz jego instalację i uruchomienie w ramach Systemu, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 9.
	W przypadku przekroczenia terminu naprawy powyżej 10 dni, o którym mowa w ust. 9 lub terminu wyznaczonego zgodnie z ust. 10, lub w przypadku wystąpienia konieczności dokonania czwartej naprawy Sprzętu, Wykonawca jest zobowiązany do wymiany Sprzętu na nowy o takich samych lub wyższych parametrach technicznych, uzgodnionych z Zamawiającym.
	Okres gwarancji przedłuża się o czas naprawy Sprzętu lub innych elementów Systemu.

Serwis gwarancyjny prowadzi: ……………………………………………………………………..
Adres ……………………………………
tel. ……………………, faks ………………, e-mail: ………………………
w godzinach: ………… od poniedziałku do piątku.
	Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Zamawiający ma prawo korzystać z rękojmi za wady elementów Systemu. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.
	Strony zastrzegają, że w razie uszkodzenia Sprzętu spowodowanego działaniami Zamawiającego niezgodnymi z instrukcją obsługi Sprzętu, Wykonawca usunie takie uszkodzenie w ramach odrębnego zlecenia Zamawiającego w ustalonym wspólnie terminie nie dłuższym jednak niż 14 (czternaście) dni od zgłoszenia uszkodzenia.


§ 8
Usługi Serwisowe oraz Aktualizacje
W ramach świadczenia na rzecz Zamawiającego Usług Serwisowych Wykonawca jest zobowiązany do: 
	utrzymania Systemu Centralnego Wydruku w stanie technicznym zapewniającym jego niezakłócone użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, przy zapewnieniu zachowania parametrów technicznych zagwarantowanych przez producenta w dokumentacji technicznej  składników System Centralnego Wydruku, która zostanie przekazana Zamawiającemu przez Wykonawcę;
	usuwania usterek Systemu Centralnego Wydruku  w następujący sposób: podjęcie czynności w celu usunięcia usterki musi nastąpić w terminie do 240 (dwieście czterdzieści) minut licząc od zgłoszenia usterki przez Zamawiającego (Czas Reakcji), z tym, że zgłoszenie usterki i przystąpienie do jej usunięcia będzie dokonywane w Godzinach Roboczych. Zgłoszenie usterki może nastąpić również w drodze elektronicznej na adres poczty elektronicznej Wykonawcy, natomiast usunięcie usterki w terminie wspólnie uzgodnionym, nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni (Czas Naprawy);
	dostarczanie sukcesywnie materiałów eksploatacyjnych w terminie do 24 (dwudziestu czterech) godzin od złożenia zamówienia przez Zamawiającego;
	dostarczenia Zamawiającemu sprawnych zastępczych Urządzeń Wielofunkcyjnych o nie gorszych parametrach technicznych oraz ich instalację i uruchomienie w ramach Systemu w przypadku, gdy Wykonawca nie doprowadzi do usunięcia usterki w terminie 2 (dwóch) Dni Roboczych (do godziny 16:00). Dostarczenie oraz instalacja i uruchomienie sprawnych zastępczych Urządzeń Wielofunkcyjnych nastąpi przed upływem 2 Dni Roboczych liczonych od dnia zgłoszenia usterki przez Zamawiającego;
	udzielania Konsultacji.
	Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca nie jest zobowiązany na podstawie niniejszej Umowy do dostarczania papieru za wyjątkiem takich materiałów dostarczonych przez Wykonawcę w ramach dostawy Sprzętu.
	Świadczenie Usług Serwisowych rozpoczyna się w dniu następującym po dniu podpisania Protokołu Odbioru Jakościowego Systemu i będzie realizowane do wyczerpania limitu kwoty o której mowa w § 9 ust 1 pkt 2), jednakże nie dłużej niż do 12 lipca 2019 r. 
Po zakończeniu  każdego miesiąca świadczenia Usług Serwisowych Strony sporządzą Protokół Odbioru Usług Serwisowych zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7. Protokół Odbioru Usług Serwisowych może być dostarczany do Wykonawcy przy użyciu poczty elektronicznej podpisany przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Dostarczenie Protokołu Odbioru Usług Serwisowych musi zostać potwierdzone na kopii lub zwrotnie przy użyciu poczty elektronicznej.
	Protokół Odbioru Usług Serwisowych z klauzulą „przyjęto bez zastrzeżeń” stanowi podstawę do wystawienia faktury z tytułu świadczenia Usług Serwisowych.
	Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o stworzonych Aktualizacjach oraz do ich dostarczania i instalacji w ramach Systemu, bez konieczności składania przez Zamawiającego zamówień w tym zakresie. Aktualizacje będą dostarczane i instalowane w ramach Systemu nieodpłatnie, na warunkach licencyjnych dotyczących Oprogramowania. 
	Usługi serwisowe świadczy: ……………………………………………………………………..
Adres ……………………………………
tel. ……………………, faks ………………, e-mail: ………………………
w godzinach: ………… od poniedziałku do piątku.

§ 9
Wynagrodzenie 
Strony ustalają, że Zamawiający zapłaci Wykonawcy:
	z tytułu wykonania przedmiotu Umowy w części opisanej w § 2 ust. 2 pkt. 1-7 Umowy – jednorazowe wynagrodzenie w wysokości: ………… zł (słownie zł: …………………………………………. /100) brutto, w tym podatek VAT w wysokości ………………………..zł; naliczony zgodnie z przepisami obowiązującym i w dniu wystawienia faktur VAT; 
	z tytułu świadczenia Usług Serwisowych w części opisanej w § 2 ust. 2 pkt. 8 – wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż: ………… zł (słownie zł: …………………………………. /100) brutto, w tym podatek VAT w wysokości………………………..zł naliczony zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktur VAT.	

	Wynagrodzenie określone w ust. 1 lit. 1) niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją Umowy, w tym koszty dostawy Sprzętu do siedziby Zamawiającego, koszty opakowania, ubezpieczenia na czas transportu, rozpakowania, instalacji i konfiguracji Sprzętu, wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji na Oprogramowanie i Dokumentację Techniczną, prawa własności nośników przekazanych Zamawiającemu, na których utrwalono dokumentację oraz Oprogramowanie, koszty Rozbudowę, koszty wykonania i dostawy wszelkiej dokumentacji wymaganej Umową, udzielenia gwarancji, podatków, ceł i innych danin publicznych i zostało ustalone 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.).
	Wynagrodzenie z tytułu świadczenia Usług Serwisowych określone w ust. 1 pkt 2) obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją tych usług.
	Wynagrodzenie określone powyżej nie może ulec zwiększeniu w trakcie obowiązywania Umowy.

Wykonawca oświadcza, że na podstawie odpowiednich upoważnień udzielonych przez Producenta Oprogramowania jest uprawniony do pobierania wynagrodzenia za udzielane przez Producenta Oprogramowania licencje i zobowiązuje się, że zapłacone przez Zamawiającego wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji na Oprogramowanie objęte niniejszą Umową przekaże na rzecz Producenta Oprogramowania. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe po stronie Zamawiającego wynikające z nieprzekazania przez Wykonawcę wynagrodzenia za licencje na rzecz Producenta Oprogramowania lub przekazania tego wynagrodzenia z opóźnieniem. Znajduje zastosowanie, w sytuacji gdy licencji na Oprogramowanie udziela bezpośrednio producent Oprogramowania.
§ 10
Warunki płatności
Wynagrodzenie określone w § 9 ust. 1 pkt 1) płatne będzie w terminie do 30 (trzydzieści) dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z naniesionym numerem Umowy. Podstawą wystawienia faktury są:
	podpisany przez obie Strony Protokół Odbioru Jakościowego Systemu, z klauzulą „przyjęto bez zastrzeżeń”; 
	podpisany przez obie Strony Protokół Odbioru Dokumentacji Technicznej zgodnie z § 5 ust. 6;
	Wynagrodzenie z tytułu świadczenia Usług Serwisowych określone w § 9 ust. 1 pkt 2) obliczone  jako iloczyn ceny netto za każde wykonane 100 wydruków jednostronnych formatu A4 w wysokości określonej w formularzu cenowym (załącznik 2) oraz liczby wydruków wykonanych w okresie danego miesiąca, płatne będzie po zakończeniu danego miesiąca, w którym Usługi Serwisowe były faktycznie świadczone, w terminie do 30 (trzydzieści) dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy oryginałów prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z naniesionym numerem Umowy. Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie przez Strony Protokołu Odbioru Usług Serwisowych, z klauzulą „przyjęto bez zastrzeżeń”. 
	Zamawiający zobowiązuje się wystawić fakturę, o której mowa w ust. 2 z datą sprzedaży usług do ostatniego dnia miesiąca, który obejmuje ta faktura.
	Dla formatów innych niż A4 stosuje się następujący przelicznik proporcjonalnie do zadrukowanej powierzchni np. jednostronne A5=1/2 x A4, jednostronne A3 = 2 x A4, dwustronne A3 = 4 x A4 itp.
	Płatności wynikające z niniejszej Umowy dokonywane będą przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy…………………(nr rachunku)…………………………………, potwierdzony na fakturze.
	Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT, otrzymał NIP …………. i jest uprawniony do wystawiania oraz otrzymywania faktur VAT.
Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT, otrzymał NIP 525-00-05-828 i jest uprawniony do wystawiania oraz otrzymywania faktur VAT.
Faktury wystawiane będą przy wykorzystaniu następujących danych Zamawiającego:
Nazwa podmiotu:	Warszawski Uniwersytet Medyczny
Adres:				ul. Żwirki i Wigury 61
Kod pocztowy:	02-091 
Miejscowość:		Warszawa 
NIP:				525-00-05-828
	Faktury z naniesionym numerem Umowy oraz wymaganymi dokumentami, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej należy dostarczyć do Kancelarii Zamawiającego przy ul. Żwirki i Wigury 61 w Warszawie, parter, pokój 009.

§ 11
Odpowiedzialność i kary umowne
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady prawne prac wykonanych w ramach realizacji zobowiązań określonych niniejszą Umową. W przypadku wystąpienia takich wad, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy, a Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu wynagrodzenia zapłaconego przez Zamawiającego.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu, powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. 
	Całkowita odpowiedzialność Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy ograniczona jest do wysokości rzeczywiście poniesionych przez Wykonawcę strat i nie obejmuje utraconych korzyści.
	Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w następujących przypadkach:
	w przypadku opóźnienia wykonania zobowiązań określonych w § 2 ust. 2 pkt. 1-6 Umowy, w stosunku do terminów określonych w harmonogramie stanowiącym Załącznik nr 10, Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9 ust. 1 pkt 1) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia odrębnie dla każdej części przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 2 pkt. 1-6 Umowy; 
	w wysokości 50 zł (pięćdziesiąt złotych) za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w podjęciu czynności w celu usunięcia usterki/wady w ramach gwarancji lub Usługi Serwisowej;
	w wysokości 50 zł (pięćdziesiąt złotych) za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w dostarczeniu materiałów eksploatacyjnych;
	w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, w usunięciu wady/usterki Sprzętu lub Systemu w ramach gwarancji lub Usługi Serwisowej; 
	w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, w dostarczeniu Zamawiającemu sprawnego zastępczego Urządzenia Wielofunkcyjnego;
	w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, w przeprowadzeniu przez Wykonawcę instruktażu zgodnie z § 5 ust. 7;
	w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% (dziesięć procent)  wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 pkt 1) i 2);
	w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10% (dziesięć procent)  wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 pkt 1) i 2);
	w przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w zakresie świadczenia Usług Serwisowych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% (dziesięć procent)  wynagrodzenia brutto za niezrealizowaną części Umowy, lecz nie mniej niż 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 pkt 2).
	Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania zabezpieczonego karą umowną zobowiązania.
	Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody.
	Wykonawca wyraża zgodę na  potrącenia kary umownej z płatności za poszczególne faktury VAT. 
§ 12
Informacje Poufne i ochrona danych
Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy i wykorzystywania wyłącznie w celu wykonania Umowy Informacji Poufnych, uzyskanych w związku z jej zawarciem i wykonywaniem. Strony uprawnione są do przekazywania Informacji Poufnych swoim pracownikom i podwykonawcom, wyłącznie gdy jest to konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy. W takim przypadku Strona ponosi odpowiedzialność za naruszenie zasad poufności przez pracowników i podwykonawców, jak za własne działanie bądź zaniechanie. Każda ze Stron jest zobowiązana zabezpieczyć w sposób należyty uzyskane Informacje Poufne, w tym materiały, nośniki, informacje oraz dane, przed nieuprawnionym dostępem, również osób trzecich, a także zobowiązuje się, aby jej pracownicy i podwykonawcy utrzymywali poufny status Informacji Poufnych.
	Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy Informacji Poufnych:
	których ujawnienie jest wymagane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, 

których ujawnienie następuje na żądanie podmiotu uprawnionego do kontroli, pod warunkiem, że podmiot ten został poinformowany o poufnym charakterze informacji,
które są powszechnie znane,
które Strona uzyskała lub uzyska od osoby trzeciej, jeżeli przepisy obowiązującego prawa lub zobowiązanie umowne wiążące tę osobę nie zakazują ujawniania przez nią tych informacji i o ile Strona nie zobowiązała się do zachowania poufności,
w których posiadanie Strona weszła zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przed dniem uzyskania takich informacji na podstawie niniejszej Umowy,
dotyczących faktu zawarcia Umowy, z wyłączeniem jej postanowień szczególnych, w zakresie wykorzystania tej okoliczności w materiałach marketingowych Stron oraz referencji i potwierdzenia posiadanych kompetencji,
dotyczących faktu zawarcia Umowy oraz jej postanowień szczególnych, których ujawnienie następuje na żądanie podmiotu prowadzącego audyt lub świadczącego pomoc prawną pod warunkiem, że podmiot ten został poinformowany o poufnym charakterze informacji.
	W przypadku nałożenia na Stronę obowiązku ujawnienia jakichkolwiek Informacji Poufnych drugiej Strony, Strona ta nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych zawiadomi o tym fakcie drugą Stronę na piśmie. W przypadku powzięcia informacji o naruszeniu przez Stronę zobowiązania do zachowania poufności Strona ta niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie drugą Stronę.

W celu realizacji niniejszej Umowy, Zamawiający upoważnia Wykonawcę do przetwarzania danych osobowych, których administratorem danych jest Zamawiający, na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie.
	Dane osobowe studentów i pracowników Zamawiającego, do których dostęp może mieć Wykonawca, wykorzystane zostaną przez niego wyłącznie dla celu wykonania niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowiązuje się zastosować środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenie danych osobowych, do których może mieć dostęp, w szczególności zabezpieczyć dane przed ich uszkodzeniem, zniszczeniem, oraz udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

§ 13
Okres obowiązywania Umowy i odstąpienie
Niniejsza Umowa została zawarta na czas określony, odpowiadający okresowi trwania uprawnień przyznanych Zamawiającemu oraz realizacji związanych z nimi zobowiązań nałożonych na Wykonawcę.
	Zamawiającemu, niezależnie od ustawowego prawa odstąpienia od Umowy, przysługuje umowne prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub w części w przypadku: 
	jeżeli Wykonawca dopuści się rażącego naruszenia zobowiązań wynikających z Umowy. Za rażące naruszenie zobowiązań wynikających z umowy Strony uznają w szczególności:

	nie usunięcia wady lub usterki uniemożliwiającej prawidłowe korzystanie z Systemu w wynikających z Umowy terminach; 
	naruszenie zobowiązania do zachowania poufności;
	zmianę osób, które będą świadczyły kompleksową obsługę serwisową dostarczonych urządzeń, w sposób niezgodny z  § 3 ust. 3 i 4;

	stwierdzenia przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu Umowy lub jego części;
	opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 2 pkt 1-5 przekraczającego 7 dni;
	wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy wadliwie lub w sposób sprzeczny z Umową.

	Uprawnienie do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, 3 Zamawiający ma prawo wykonać w terminie do 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynie uzasadniającej odstąpienie od Umowy, a w przypadku określonym w ust. 2 pkt 1, 4 – w terminie 30 dni od dnia bezskutecznego upływu dodatkowego terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w wezwaniu do zmiany sposobu wykonywania Umowy.
	Oświadczenie o odstąpieniu powinno być, pod rygorem nieważności, złożone na piśmie.
	W zakresie zobowiązania do zachowania poufności niniejsza Umowa została zawarta na czas nieoznaczony, a obowiązek zachowania poufności Informacji Poufnych wiąże Strony także po ustaniu innych zobowiązań wynikających z Umowy.


§ 14
Oświadczenia Stron
Wykonawca oświadcza, gwarantuje i zapewnia Zamawiającego, że jest w pełni zdolny i uprawniony do zawarcia niniejszej Umowy oraz jej wykonywania, zaś podpisanie niniejszej Umowy oraz wykonanie wszelkich działań w niej przewidzianych zostało zatwierdzone przez odpowiednie organy Wykonawcy. Zawarcie i wykonywanie przez Wykonawcę niniejszej Umowy nie będzie stanowić naruszenia: 
	umowy spółki ani innych wewnętrznych aktów Wykonawcy; 

jakichkolwiek umów, do których przestrzegania zobowiązany jest Wykonawca i podmioty z nim stowarzyszone lub, których przedmiotem są jakiekolwiek aktywa Wykonawcy;
przepisów prawa bądź decyzji jakiegokolwiek sądu lub organu administracji.
Zamawiający oświadcza, gwarantuje i zapewnia Wykonawcę, że jest w pełni zdolny i uprawniony do zawarcia niniejszej Umowy oraz jej wykonywania. 

§ 15 
Zmiana Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy
	Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 2), w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

1)	zmiany stawki podatku od towarów i usług,
2)	zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3)	zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
- na zasadach i w sposób określony w ust. 2 - 12, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.
	Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.

W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń Pracowników świadczących Usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników świadczących Usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.
	W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia Pracownikom świadczącym Usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników Świadczących Usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.
W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności:
1)	pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników świadczących Usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, lub 
2)	pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników świadczących Usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3.
	W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 14 dni, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 8 pkt 2.

W terminie 14 dni od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 7, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 7. W takim przypadku przepisy ust. 8 - 10 oraz 12 stosuje się odpowiednio.
Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 16
Postanowienia końcowe
Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być scedowane lub w inny sposób 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 postanowień niniejszej Umowy, w razie:
	zmiany  modelu oferowanego Sprzętu z zastrzeżeniem, iż zmiana ta nastąpi w przypadku, gdy model 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 niniejszej umowie;
	zmiany terminu realizacji zamówienia o którym mowa w § 2 ust. 4 umowy oraz terminów wynikających z Harmonogramu stanowiącego Załącznik 10 do umowy, z przyczyn niezależnych od  Wykonawcy.

	Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
	Wszystkie powiadomienia wymagane przez niniejszą Umowę wymagają formy pisemnej i będą przesyłane na adresy, podane w Załączniku nr 7. Wszystkie powiadomienia są dostarczane do ręki, kurierem lub listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru oraz są uznawane za dostarczone:

	w przypadku dostarczenia  bezpośrednio drugiej Stronie – w chwili dostarczenia i pisemnego potwierdzenia;

w przypadku dostarczenia za pośrednictwem kuriera – w dacie widniejącej na potwierdzeniu odbioru od kuriera;
listem poleconym – w dacie widniejącej na zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Strona otrzymująca powiadomienie jest zobowiązana do zwrotnego potwierdzenia otrzymania powiadomienia. 
	Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy jest prawo polskie.

Do spraw nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy właściwe ze względu na przedmiot Umowy.
Wszelkie spory wynikające z Umowy lub powstające w związku z nią, strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze ugodowej, a w przypadku braku porozumienia przekazać sprawę do rozstrzygnięcia przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
W przypadku rozbieżności lub sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy a postanowieniami zawartymi w załącznikach do Umowy, rozstrzygające znaczenie mają postanowienia Umowy. 
	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 – formularz wymaganych warunków technicznych;
Załącznik nr 4 – wzór „Zgłoszenia do Odbioru”;
Załącznik nr 5 – wzór „Protokołu Odbioru Sprzętu Jakościowego/ Częściowego/Końcowego”
Załącznik nr 6 – wzór „Zgłoszenia usterek”
Załącznik nr 7 – wzór „Protokołu Odbioru Usług Serwisowych”
Załącznik nr 8 – Przedstawiciele Stron
Załącznik nr 9 – lista podwykonawców
	Załącznik nr 10 – harmonogram prac w ramach Rozbudowy.
WYKONAWCA:							ZAMAWIAJĄCY:

ZAŁĄCZNIK nr 4 do umowy nr AEZ/365/S-044/……./2017


……………………., _______
………………………
Nazwa Wykonawcy

ZGŁOSZENIE DO ODBIORU


Dane Zamawiającego:


Dotyczy: 

Niniejszym zgłaszamy zakończenie prac określonych umową nr …………………………….

z dnia …….. w części: …………………………

Prosimy o podpisanie załączonych 2 egzemplarzy Protokołu Odbioru i zwrot jednego podpisanego egzemplarza do ………………………….

Za Wykonawcę:

____________________________				___________________________
    Imię i nazwisko, pieczęć						       podpis
	



ZAŁĄCZNIK nr 5 do umowy nr AEZ/365/S-044/……./2017

PROTOKÓŁ ODBIORU SPRZĘTU
JAKOŚCIOWEGO/CZĘŚCIOWEGO/KOŃCOWEGO

Data zgłoszenia do odbioru
Data odbioru








Numer umowy: ……………………………………..

Przedmiot odbioru:


Lp
Opis przedmiotu odbioru
Ilość
















UWAGA: Protokół końcowy bez usterek stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.
Dołączono zgłoszenia usterek : 	

nr……………………………………………………
Pieczęć Wykonawcy 


Pieczęć Zamawiającego
Data i podpis upoważnionej osoby Wykonawcy


Data i podpis upoważnionej osoby Zamawiającego
 

ZAŁĄCZNIK nr 6 do umowy nr AEZ/365/S-044/……./2017
ZGŁOSZENIE USTEREK   nr …. z dnia…………..

Numer umowy …………………………
Informacja o stwierdzonych usterkach:
System/Urządzenie którego dotyczy usterka:
Stwierdzone usterki



Data przyjęcia informacji o usterce:…………………..
Zgłaszam:						Przyjmuję zgłoszenie
Pieczęć Zamawiającego
Pieczęć Wykonawcy 


Data i podpis upoważnionej osoby Zamawiającego
Data i podpis upoważnionej osoby Wykonawcy


Informacja o usunięciu usterki:
Lp.
System lub urządzenie / usterka:
Opis usunięcia






Data zgłoszenia informacji o usunięciu usterki:…………	Data potwierdzenia usunięcia usterki:………….
Zgłaszam usunięcie usterki					Potwierdzam usunięcie usterki
Pieczęć Wykonawcy 


Pieczęć Zamawiającego
Podpis upoważnionej osoby Wykonawcy


Podpis upoważnionej osoby Zamawiającego


ZAŁĄCZNIK nr 7 do umowy nr AEZ/365/S-044/……./2017

PROTOKÓŁ OBIORU USŁUG SERWISOWYCH

NAZWA WYKONAWCY
.................................................................................................................
.................................................................................................................
OKRES WYKONYWANIA USŁUGI: od ……………………. do …………………………

LICZBA WYKONANYCH KOPII  ………………szt. w przeliczeniu na format A4
Stan licznika na początek miesiąca ………………………………….
Stan licznika na koniec miesiąca kalendarzowego ………………….

Usługa wykonana:

	 bez zastrzeżeń*

	 z zastrzeżeniami*
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
 (wypełnić w przypadku wystąpienia zastrzeżeń))

Wykaz i daty wymienionych części:
(jeśli dotyczy)
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Podpisy:
Przedstawiciel Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego:			Przedstawiciel Wykonawcy:
……………………………………			……………………………………
(imię i nazwisko) 						  (imię i nazwisko)
ZAŁĄCZNIK nr 8 do umowy nr AEZ/365/S-044/……./2017

PRZEDSTAWICIELE STRON

Osobami odpowiedzialnymi za kontakty obydwu Stron i uprawnione do podpisywania oświadczeń są:

Ze strony Wykonawcy:

xxxxxxxxxxxxx

Adres do korespondencji:
xxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx

telefon: xxxxxxxxxxxxx
telefon: xxxxxxxxxxxxx
telefon kom. xxxxxxxxxxxx
email: xxxxxxxxxxxx

Ze strony Zamawiającego:

Xxxxxxxxxxxxxxxx

Adres do korespondencji:
Xxxxxxxx
Xxxxxxxxx
xxxxxxxx

telefon:  xxxxxxxxxxx
telefon kom. xxxxxxxxxxxxx
email:  xxxxxxxxxxxxx


Załącznik nr 10 do umowy nr ……………. 

HARMONOGRAM PRAC W RAMACH ROZBUDOWY


Czynności
Termin rozpoczęcia
Termin zakończeni
Warunki
Uwagi
Dostawa Urządzeń wielofunkcyjnych – łącznie 4 sztuki zgodnie z załącznikiem nr 3 
0
2 tydzień


Instalacja i konfiguracja Urządzeń wielofunkcyjnych 
2 tydzień 
3 tydzień


- dostarczenie dokumentacji technicznej
- odbiór sprzętu oraz rozbudowy systemu - ilościowy /jakościowy 
4 tydzień
4 tydzień





	……………………………………………
( pieczęć i podpis osoby/osób  upoważnianych do reprezentowania  wykonawcy)


