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Załącznik nr 6 do SIWZ

WZÓR UMOWY
 na prenumeratę  czasopism naukowych zagranicznych dla Biblioteki Głównej WUM 

zawarta w dniu …………………. w Warszawie,
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 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 umowy
Przedmiotem umowy jest prenumerata na 2019 rok czasopism naukowych zagranicznych dla Biblioteki Głównej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zgodnie z ofertą z dnia .........................., na którą składają się Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do umowy) oraz Formularz cenowy (Załącznik nr 2 do umowy). 

	Sprzedaż i dostawa czasopism zagranicznych naukowych jest przeznaczona dla Biblioteki Głównej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Żwirki i Wigury 63, 02-091 Warszawa.

§ 2.
Cena
Strony ustalają wartość łączną prenumeraty na kwotę brutto nie wyższą niż: .............................. zł (słownie: ................................................. zł), w tym podatek VAT w wysokości .....................  zł (słownie: ..................................................... zł),  zgodnie z Formularzem ofertowym (Załącznik nr 1 do umowy) oraz Formularzem cenowym (Załącznik nr 2 do umowy).
	Cena wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu opłat za prenumeratę na 2019 r. czasopism naukowych zagranicznych dla Biblioteki Głównej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W przypadku gdy w trakcie realizacji umowy na skutek zmian licencyjnych wprowadzonych przez wydawcę konkretnego tytułu wymienionego w Załączniku nr 2 do umowy wyniknie obowiązek jakichkolwiek dodatkowych opłat z tytułu opłat licencyjnych, strony przyjmują, że płatności te są tożsame z ceną wskazaną w niniejszej umowie i są zawarte w cenie przedmiotu umowy określonej w ust. 1.
Wyżej wymieniona cena brutto nie może ulec zwiększeniu w czasie realizacji umowy. 

§ 3.
Warunki realizacji umowy
Umowa jest zawarta na czas określony od dnia jej zawarcia do 31.03.2020 r. i obowiązuje na periodyki datowane na rok 2019. 
	W przypadku ostatnich numerów czasopism wydanych w 2019 r., okres dostaw nie może być dłuższy niż do 31.03.2020 r. z wyjątkiem tytułów, których wydawanie jest opóźnione przez wydawcę.
§ 4.
Osoby odpowiedzialne za realizację umowy
Odpowiedzialnymi za właściwą realizację umowy są:
1)	ze strony Zamawiającego – Dyrektor Biblioteki Głównej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - ….……………………..….., tel. ......................, e-mail: ....................................
2)	ze strony Wykonawcy – ...................................................... tel. ......................, 
e-mail: .........................................
	Zmiana osób wskazanych powyżej nie wymaga zawarcia aneksu.


§ 5.
Warunki płatności
Koszty prenumeraty obejmują koszt opłaty za dostawę bezpośrednią od wydawcy do Biblioteki Głównej WUM. Czasopisma będą dostarczane na adres:
Biblioteka Główna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Oddział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
ul. Żwirki i Wigury 63, 02-091 Warszawa
Zamawiający dokona zapłaty za prenumeratę czasopism na rok 2019 wg poniższych ustaleń:
	w wysokości 100% wartości umowy w oparciu o fakturę zaliczkową wystawioną przez Wykonawcę po zawarciu umowy, płatną do 30 dni od dnia wystawienia faktury.



	fakturę określoną w pkt 1 należy złożyć do Biblioteki Głównej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na adres podany w ust. 1. Płatność zostanie dokonana przelewem na konto bankowe Wykonawcy nr ...................................................................................... na podstawie faktury VAT prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę.


	przedpłata określona w pkt 1, w przypadku niezrealizowanych dostaw zostanie rozliczona fakturą korygującą, wystawioną niezwłocznie po rozliczeniu przedmiotu umowy. Zwrot nadpłaconej kwoty nastąpi w terminie do 15 dni po zakończeniu umowy na rachunek Zamawiającego nr  .....................................................................................................................  .

	Za termin uregulowania płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
	W przypadku opóźnienia w terminie zwrotu nadpłaconej kwoty, o której mowa w ust. 2 pkt 3 Zamawiający ma prawo do naliczenia Wykonawcy odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt 3) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2016, poz. 684 ze zm.). Za datę dokonania zwrotu nadpłaconej kwoty uważa się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 6.
Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy sukcesywnie, w zależności od terminu ukazania się czasopism zagranicznych na rynku prasowym, nie później niż 6 tygodni od daty ukazania się czasopisma w wersji drukowanej oraz nie później niż 1 dzień od daty ukazania się czasopisma w wersji on-line (z uwzględnieniem ust. 3 pkt 2).
Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do bieżącego monitorowania przesyłanych czasopism zagranicznych i wzajemnego informowania się w opóźnieniu ich dostaw.
	Wykonawca zobowiązuje się do:
	dla tytułów zamawianych w wersji on-line, zapewnienia dostępu min. 3 jednoczesnym użytkownikom do danego tytułu poprzez sieć informatyczną Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz autoryzowany dostęp zdalny. 

zapewnienia dostępu on-line nie później niż po 3 tygodniach od dnia zawarcia umowy. 
zapewnienia ciągłego świadczenia usług dostępu on-line z czasem dostępności nie mniejszym niż 95% w skali miesiąca, czasem braku dostępności nie większym niż 5%. Czas braku dostępności obejmuje przerwy lub zawieszenia świadczenia usług, a także planowe prace obsługi technicznej i naprawy dokonywane w takim terminie, aby do minimum ograniczyć Zamawiającemu niedogodność z tym związaną oraz przywrócić dostępność usług w możliwie najkrótszym terminie.
dostarczania statystyk wykorzystania poszczególnych tytułów czasopism 1 raz na kwartał.
załatwiania formalności (formularze rejestracyjne wydawców, zgłoszenia nr IP).
regularnej i terminowej realizacji zamówień Zamawiającego na zasadach określonych umową oraz do koordynowania dostaw wydawnictw pod adres wskazany w § 5 ust. 1; 
ponoszenia wszelkich kosztów związanych z importem i sprawami celnymi oraz przeprowadzenia wszelkich z tym związanych formalności, 
załatwienia reklamacji dotyczących realizacji prenumeraty oraz prowadzenia korespondencji w związku z realizacją zamówienia; 
	informowania o zmianach wydawniczych zamówionych tytułów; 
	w przypadku, jeśli wydawca dołącza wersję on-line bez dodatkowych opłat, wykonawca jest zobowiązany udostępnić ją również bez dodatkowych opłat (dotyczy wszystkich tytułów wymienionych w Załączniku nr 2 do umowy).
§ 7.
Reklamacje
Reklamacje dotyczące opóźnień w dostawach czasopism naukowych zagranicznych będą składane przez Zamawiającego w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
i zrealizowane przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. W przypadku braku możliwości zrealizowania reklamacji w w/w terminie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym fakcie na piśmie Zamawiającego wraz z udokumentowaniem tych przyczyn. W przypadku, gdy Wykonawca w ciągu 14 dni nie dostarczy Zamawiającemu czasopism, których dostawa była opóźniona i nie udokumentuje, iż opóźnienie nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych Zamawiający naliczy kary, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1).
	Strony ustalają poniższe zasady postępowania w przypadku wystąpienia braków lub defektów w przesyłkach czasopism zagranicznych: 
	reklamacje defektów lub braków fizycznych w przesyłce Zamawiający składa w terminie do 14 dni od daty otrzymania przesyłki; 

reklamacje wad technicznych (powstałych w procesie produkcji) Zamawiający składa w terminie do 3 miesięcy od daty otrzymania przesyłki.
	Wykonawca potwierdzi pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej otrzymanie reklamacji w terminie 3 dni roboczych od daty jej otrzymania. Brak potwierdzenia w ww. terminie oznacza przyjęcie reklamacji.
	W przypadku niedostarczenia w terminie 14 dni, wolnych od braków, defektów i wad egzemplarzy czasopism będących przedmiotem reklamacji, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym fakcie na piśmie Zamawiającego wraz z udokumentowaniem tych przyczyn. W przypadku, gdy Wykonawca w ciągu 14 dni nie dostarczy Zamawiającemu czasopism, wolnych od braków, defektów i wad i nie udokumentuje, iż opóźnienie nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych Zamawiający naliczy kary, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1).

Reklamacje dotyczące utrudnień związanych z korzystaniem oraz dostępem do tytułu zamawianego w wersji on-line Zamawiający będzie zgłaszał za pośrednictwem poczty elektronicznej.
	W przypadku niedostarczenia wolnych od braków, defektów i wad egzemplarzy czasopism będących przedmiotem reklamacji, należność Wykonawcy określona w § 2 zostanie odpowiednio pomniejszona w wysokości wynikającej z ich ceny jednostkowej według Załącznika nr 2
do umowy i rozliczona zgodnie z ustaleniami § 5 ust. 2 pkt 3.

§ 8.
Kary umowne
Wprowadza się następujące kary umowne:
	w przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji reklamacji, tj. opóźnienia w dostarczeniu zareklamowanych czasopism w terminie określonym w § 7 ust. 1 i 4 Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 2% wartości brutto zareklamowanych czasopism za każdy dzień opóźnienia, w dostawie przypadającej po tym dniu, lecz nie więcej niż w wysokości 100% ceny zareklamowanych czasopism, określonej w Załączniku nr 2 do umowy. 
	w przypadku braku dostępności do tytułu zamawianego w wersji on-line, przekraczającej 5% w skali miesiąca, Wykonawca zwróci Zamawiającemu kwotę opłat proporcjonalną do okresu braku dostępności do tego tytułu, włączając wspomniane wyżej 5% braku dostępności do tytułu w danym miesiącu;
w przypadku odstąpienia bądź rozwiązania umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 10% niezrealizowanej wartości brutto umowy, o której mowa w § 2 ust. 1, a Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu wartości umowy brutto odpowiadającej niezrealizowanej części umowy w terminie 14 dni od dnia odstąpienia bądź rozwiązania umowy. 
	Należności z tytułu kar umownych będą regulowane przez Wykonawcę na wskazane konto bankowe Zamawiającego w terminie 15 dni od dnia wystawienia noty księgowej.
	Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego kwotę kar umownych na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.
W przypadku opóźnienia terminu zwrotu należności Zamawiającego ma on prawo  do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt 3) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2016, poz. 684 ze zm.).


§ 9.
Zmiany umowy
Mając na uwadze postanowienia art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy, zakazujące zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, z zastrzeżeniem przewidywanych okoliczności określonych przez Zamawiającego w treści ogłoszenia o zamówieniu lub SIWZ, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w sytuacji zaprzestania wydawania czasopisma przez wydawcę lub innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy uniemożliwiających realizację zamówienia na oferowanych warunkach z obowiązkiem zwrotu wartości prenumeraty, która nie zostanie dostarczona Zamawiającemu.

§ 10.
Odstąpienie od umowy
Przyczynami odstąpienia od umowy, za które odpowiada Wykonawca są:
	stwierdzenie przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu  umowy,
	zwłoka w dostawie/dostępie on-line przedmiotu zamówienia przekraczająca 30 dni,

nieusunięcie braków, defektów lub wad przedmiotu umowy w terminie określonym w § 7 ust. 4.
	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 wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

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.
	W przypadku odstąpienia bądź rozwiązania umowy Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu wartości umowy brutto odpowiadającej niezrealizowanej części umowy w terminie do 30 dni od daty odstąpienia bądź rozwiązania umowy.

§ 11.
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.
	Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo w ciągu 30 dni, a w przypadku braku porozumienia, rozstrzygać w drodze postępowania sądowego w sądzie powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.
We wszystkich sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.
Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.


WYKONAWCA:								ZAMAWIAJĄCY: 


