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UMOWA AOW/

zawarta w dniu 			 w Warszawie, 
na podstawie art. 4 pkt 8 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:
Michał Szulc – Kierownik Działu Redakcji i Wydawnictw Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

a 



§ 1
	Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonywanie usług poligraficznych na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w zakresie druku książeczek okolicznościowych i informatorów, określonych co do rodzaju, ilości i ceny w ofercie Wykonawcy z dnia ………………….., stanowiącej Załączniki nr 1 do umowy.

Usługi poligraficzne świadczone będą sukcesywnie, w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2019 r. lub do wyczerpania limitu kwoty, o której mowa § 3 ust. 1, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
	Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu przedmiotu umowy co do rodzaju jak i ilości, ze względu na aktualne potrzeby, na co Wykonawca wyraża zgodę i nie będzie z tego tytułu zgłaszał roszczeń do zamawiającego mimo niewykorzystania kwoty o której mowa w §3 ust. 1.
	Realizacja przedmiotu umowy, odbywać się będzie w oparciu o zamówienia, sporządzone przez Zamawiającego, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do umowy. Jednocześnie Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały niezbędne do wykonania umowy.
	Wykonawca wykona zamówienie ściśle wg opisu zawartego w załączniku 1, oraz dostarczy przedmiot zamówienia do Działu Redakcji i Wydawnictw WUM, w terminie do 10 dni od dnia złożenia zamówienia.


§ 2
	Zamówienie, o którym mowa  § 1 ust. 4, przekazane mailem, zawierać będzie wszystkie niezbędne informacje do prawidłowego wykonania zamówienia przez Wykonawcę, w szczególności: opis przedmiotu zamówienia, wielkość nakładu, wymagany termin wykonania zamówienia oraz miejsce dostawy. Wymagany termin wykonania zamówienia wskazywany w treści zamówienia będzie określany w sposób zgodny z terminem ustalonym w § 1 ust. 5 z uwzględnieniem § 2 ust. 3. 

W przypadku przekazania zamówienia mailem, Wykonawca niezwłocznie potwierdzi Zamawiającemu fakt jego otrzymania w tej samej formie.

	Dniem złożenia zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 5, jest dzień doręczenia zamówienia pocztą lub dzień nadania zamówienia faksem lub dzień wysłania zamówienia mailem (w zależności od formy przekazania zamówienia). 


	Na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający może dopuścić do odbioru przedmiotu zamówienia dostarczonego przez Wykonawcę za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej lub osoby trzeciej z zastrzeżeniem, że za nieterminową dostawę odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
	Prawidłowość wykonania przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzona przez kierownika Działu Redakcji i Wydawnictw WUM lub osobę przez niego upoważnioną, na protokole odbioru zamówienia, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do umowy. 
	Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą, składania zamówień oraz zatwierdzania protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 5 jest kierownik Działu Redakcji i Wydawnictw WUM, Michał Szulc lub osoba przez niego upoważniona tel. 22 57-20-327, e-mail: wydawnictwo@wum.edu.pl, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Pawińskiego 3, 02-106 Warszawa, 
	Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym jest: 

…………………………………..

§ 3
1.	W przypadku realizacji umowy w pełnym zakresie obejmującym rodzaj, ilość i ceny przedmiotu umowy, określone w Formularzu cenowym, o którym mowa w § 1 ust. 1, ogólna kwota umowy wyniesie ………………………. z VAT, (słownie: ………………………..), w tym: kwota podatku VAT w wysokości …………. (słownie: …………………….), netto ………….. (słownie: ………………………).
	Cena została ustalona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. 2014 poz. 915).
	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 do Działu Redakcji i Wydawnictw WUM, w tym: koszt transportu, spedycji, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia, opakowania i inne.

Podstawą wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę będzie protokół odbioru podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego, o którym mowa w § 2 ust. 5 umowy.
Z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia, Zamawiający dokona zapłaty należności, w terminie do 30 dni od daty złożenia w Kancelarii WUM, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, pokój 009, oryginału prawidłowo wystawionej faktury wraz z podpisanym bez zastrzeżeń protokołem, o którym mowa w ust. 4.
	Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust. 5, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym dokonano dostawy oprawionych książek. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznie.
	Płatność zostanie dokonana przelewem bankowym na podstawie oryginału faktury na rachunek bankowy Wykonawcy nr ……………………………………………………… Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
W przypadku opóźnienia terminu płatności, Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych o których mowa w art.4 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U., z 2016, poz. 684 j.t.).
	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

	Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia reklamacji. Reklamację Zamawiający zgłosi Wykonawcy na piśmie ze wskazaniem stwierdzonych wad oraz wyznaczeniem terminu na ich  usunięcie.


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


	W przypadku, gdy Wykonawca wykonywać będzie przedmiot umowy w sposób sprzeczny z warunkami niniejszej umowy lub będzie uchylał się od terminowego usunięcia wad, Zamawiający po uprzednim wezwaniu do usunięcia naruszenia w wyznaczonym terminie, może odstąpić od umowy. 


	Uprawnienie do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający ma prawo wykonać w terminie do 30 dni od dnia bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego 
w wezwaniu. 


	Zamawiający jest uprawniony do powstrzymania się z wykonaniem obowiązku zapłaty wynagrodzenia do czasu usunięcia przez Wykonawcę wad w związku ze zgłoszoną reklamacją.


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

	za nieterminowe wykonanie każdego z zamówień w wysokości 1% wartości brutto tego zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

za nieusunięcie w terminie wad stwierdzonych przez Zamawiającego, o których mowa w § 4 w wysokości 1% wartości brutto reklamowanego zamówienia za każdy dzień opóźnienia,
	w wysokości 10% wartości brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
	Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody.
	Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia kwoty kary umownej, bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji przedmiotu umowy.


§ 6.
1.	Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
2.	Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3.	W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych.
4.	W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy, a załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, 
w jakim umowa jest w stanie to określić. 
5.	Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo, a w przypadku braku porozumienia przekazać do rozstrzygnięcia w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.
6.	Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Wykonawcy i dwóch dla Zamawiającego. 




WYKONAWCA:							ZAMAWIAJĄCY:








Załącznik 2 do umowy

FORMULARZ ZAMÓWIENIA 


ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dział Redakcji i Wydawnictw
ul. Pawińskiego 3,
02–106 Warszawa
tel. 022 57 20 327, faks 0 22 57 20 380

	 
	
	
	
		Umowa AOW/

	 

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: 
	Cena jednostkowa netto: 
	Nakład: 
	 Cena łączna netto: 
	Podatek VAT: 
	Cena brutto (4+6): 

Zamówienie będzie dostarczone do Działu Redakcji i Wydawnictw WUM, 
ul. Pawińskiego 3, Warszawa





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

Załącznik 3 do umowy

PROTOKÓŁ OBIORU WYKONANIA ZAMÓWIENIA 



ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dział Redakcji i Wydawnictw
ul. Pawińskiego 3,
02–106 Warszawa
tel. 022 57 20 327, faks 0 22 57 20 380

		.
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Protokół odbioru zamówienia nr ………..



Potwierdzam odbiór zamówienia w dniu ……………
Uwagi dotyczące wykonania zamówienia ……….......................................................................................................................
...................................................................................................................................
 (opis uwag)

Termin usunięcia wad……………………………….

Przedstawiciel WUM:					Przedstawiciel Wykonawcy:

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


__________________________________________________________________________________




Odbiór zamówienia bez wad

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

Podpisy:

Przedstawiciel WUM:					Przedstawiciel Wykonawcy:

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

