PRACTA
AKTYWIZACJA SENIORÓW
w PRAKTYCE MEDYCZNEJ
ACTIVATING TH ELDERLY
by MEDICAL PRACTICE

UMOWA Nr ATJ_2014/EL/484
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:
Roberta Pawlaka- Kierownika Działu Informatyki,
a
firmą …………… z siedzibą przy ul………………………………., posiadającą REGON: ………………. oraz
NIP: ……………………., prowadzącą działalność na podstawie wpisu
”, reprezentowaną przez:

o następującej treści:
§ 1. Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest…………….:

dla potrzeb ………………………………………………. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
2.

Przedmiot
umowy
jest
zgodny z
Formularzem
………………………….. który stanowi załącznik nr 1.

ofertowym

Wykonawcy

z

dnia

§ 2. Cena
1. Cenę przedmiotu umowy strony ustalają na …………………………. zł brutto (słownie:
2. Cena została ustalona zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2013r. poz. 385 ze zm.)
3. Cena
przedmiotu
zamówienia
obejmuje
wszystkie
koszty
Wykonawcy
związane
z

dostawą

przedmiotu

ubezpieczenia

zamówienia,

przewozowego,

koszt

w

tym:

opakowania,

transportu,

oznakowania,

stosownego

załadunku,

wyładunku

spedycji,

i innych.
4. Wyżej wymieniona cena brutto nie może ulec zwiększeniu w czasie realizacji umowy.
§ 3. Warunki realizacji umowy
1.

Termin realizacji postanowień umowy strony uzgadniają na :
a)

dostawa oprogramowania 21 dni od daty podpisania umowy

b)

Przeprowadzenie szkoleń/ warsztatów 60 dni od daty podpisania umowy

c)

Wsparcie techniczno-merytoryczne, Konsultacje/opiniowanie 6 miesięcy od daty podpisania umowy

2. Szkolenie będzie obejmowało zakres tematyki określony w załączniku nr 1 ( formularzu ofertowym) do
niniejszej umowy
3.

szkolenie przeprowadzone zostanie w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym , w salach
szkoleniowych Wykonawcy, w formie wykładów i ćwiczeń praktycznych prowadzonych przez
specjalistów Wykonawcy.

4. Wykonawca zapewni i przekaże uczestnikom szkolenia materiały szkoleniowe.
5. Szkolenie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem szkolenia opracowanym przez Wykonawcę
6. Do obowiązków Wykonawcy należy:
a)

przygotowanie szczegółowego programu szkolenia,

c)

opracowanie materiałów szkoleniowych oraz innych pomocy treningowych dla każdego uczestnika,

d)

przeprowadzenie zajęć zgodnie z przedstawionym programem,

7. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy określony w załączniku nr 1pkt 1 , do Działu Informatyki CBI, ul.
żwirki i Wigury 63, 02-091 Warszawa
3.

Przedmiot zamówienia dostarczany będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 -14:00.

§ 4. Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakościowej i ilościowej na dostarczony przedmiot
zamówienia. Gwarancja jakościowa na nośnik udzielona jest na okres 3 miesięcy od daty dostawy towaru.
2. W przypadku gdy dostarczony przedmiot zamówienia nie odpowiada pod względem ilościowym,

jakościowym lub trwałości produktowi wskazanemu przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje
prawo do zgłoszenia reklamacji, w jednej z następujących form: pisemnie, faksem lub za pośrednictwem
poczty elektronicznej. Potwierdzenie prawidłowości transmisji faksu lub wysłania wiadomości za
pośrednictwem poczty elektronicznej jest dowodem na dokonanie zgłoszenia reklam
3. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do
dostarczenia na własny koszt przedmiotu zamówienia odpowiednio:w żądanej ilości, pełnowartościowego
lub spełniającego wymagania Zamawiającego określone w załączniku nr 1 pkt 1 do umowy - w terminie 14
dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji lub udzielić Zamawiającemu pisemnej
odpowiedzi zawierającej uzasadnienie nie uznania reklamacji.
5.

Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 4 reklamacja będzie uznana w całości zgodnie z
żądaniem Zamawiającego.

6. Reklamacje przyjmuje: ati@wum.edu.pl Jeżeli z powodu wady prawnej przedmiotu umowy
7. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Zamawiający ma prawo do rękojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy zgodnie z art. 556 - 576 Kodeksu Cywilnego.
§ 5. Warunki płatności
1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot zamówienia, w terminie
do 30 dni od daty złożenia w Kancelarii Uczelni, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, pokój 009 lub w
Dziale Informatyki ul. Żwirki i Wigury 63,02-091 Warszawa, oryginału prawidłowo wystawionej faktury
VAT, potwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiającego dokonującego odbioru przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia i przekazania faktury, o której mowa w ust. 1, w terminie do
7 dni od daty dostawy przedmiotu zamówienia.
3. Płatność zostanie dokonana przelewem bankowym na podstawie oryginału faktury VAT na rachunek
bankowy Wykonawcy nr ……………………………………….., potwierdzony na fakturze. Za dzień zapłaty
uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Jeśli należność naliczona na fakturze przewyższy cenę wykazaną w załączniku nr 1 do niniejszej umowy,
Zamawiający dokona zapłaty jedynie do wysokości ceny uzgodnionej w umowie, a Wykonawca
zobowiązuje się do niezwłocznego wystawienia faktury korygującej.
5. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za
każdy dzień zwłoki w zapłacie.
§ 6. Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20% kwoty brutto
umowy, określonej w § 2 ust.1,
b) za opóźnienie w terminie dostawy przedmiotu umowy, w wysokości 0,2% kwoty brutto umowy,
określonej w § 2 ust.1, za każdy dzień opóźnienia,
c) za opóźnienie w wykonaniu reklamacji w wysokości 0,2% wartości kwestionowanego przedmiotu
zamówienia za każdy dzień opóźnienia.

d) W przypadku, gdyby powyższe szkolenie nie doszło do skutku z winy Wykonawcy, zobowiązuje się on
do zorganizowania szkolenia na takich samych warunkach w innym ustalonym i zaakceptowanym przez
Zamawiającego terminie. W przypadku nie dojścia do skutku szkolenia bądź jego części na warunkach
określonych w Umowie z winy Wykonawcy oraz nie uzgodnienia przez Strony innego terminu szkolenia
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości przedmiotu Umowy.
2. Za zgodą Stron terminy szkolenia mogą zostać zmienione na inne potwierdzone wzajemnie.
3. 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.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT
dotyczącej realizacji tej umowy.
§7. Odstąpienie od umowy
1. Przyczynami odstąpienia od umowy, za które odpowiada Wykonawca są w szczególności:
a)

stwierdzenie przez Zamawiającego wady fizycznej lub prawnej przedmiotu umowy,

b) zwłoka w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczająca 30 dni.
2. W

razie

wystąpienia

istotnej

zmiany

okoliczności

nie leży w interesie publicznym, czego nie

powodującej,

można było

że

wykonanie

wcześniej przewidzieć

umowy
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

jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
§8 Postanowienia końcowe
1. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonymi dokumentami,
postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, w jakim umowa jest w stanie to
określić.
4. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać
polubownie, a w przypadku braku porozumienia w terminie 14 dni rozstrzygać w drodze postępowania
sądowego w Sądzie Powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla WYKONAWCY i dwa dla
ZAMAWIAJĄCEGO.

WYKONAWCA :

ZAMAWIAJĄCY:

