UMOWA Nr ……………………………………………………..
zawarta w dniu ………………………
w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie ofertowym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych bez
stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, wprowadzonego Zarządzeniem Kanclerza nr 65/2017 z dnia 16 marca 2017 r., znajdującego zastosowanie, dla których na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm.) przepisów ww. ustawy nie stosuje się,
pomiędzy:
Warszawskim Uniwersytetem Medycznym z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, posiadającym REGON:
000288917 oraz NIP: 525-00-05-828, zwanym dalej w umowie „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: .........................................
a
………………………………………………………………………………, NIP: ………………. REGON ……………….
zwanym/-ą dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
§ 1.
1.

Przedmiotem umowy jest opracowanie projektu graficznego systemu identyfikacji wizualnej projektu (zwanej dalej „logotypem”)
„Przełomowy komórkowy system dostarczania leków do guza” realizowanego w ramach programu TEAMTECH, będącego Projektem grantowym Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (o tej samej nazwie) finansowanym ze środków EFRR w ramach POIR 2014
–2020, Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.4: Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R,
Program TEAMTECH wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do opracowanego logotypu.

2.

Opracowany logotyp powinien uwzględniać następujące aspekty:
a)

pożądane skojarzenia związane z logotypem – metoda dostarczania leków do guza nowotworowego opierająca się na
komórce układu odpornościowego połączonej z białkiem oraz terapia celowana;

b)

logotyp powinien być łatwy do rozpoznawania i zapamiętania oraz nadawać się do różnorodnego zastosowania w materiałach informacyjnych i promocyjnych projektu;

c)

konstrukcja logo powinna charakteryzować się świeżością i dynamizmem.

3.

Propozycja koncepcji graficznej logotypu powinna obejmować przygotowanie nie mniej niż 3 różnych propozycji projektów graficznych. Do przygotowanych projektów należy dołączyć informacje, w jaki sposób przedstawione propozycje każdego z logotypów kojarzą się z tematyką projektu. Zamawiający dokona wyboru jednej z zaproponowanych koncepcji w terminie ………………
od dnia ich przedstawienia zamawiającemu.

4.

Logotyp powinien być opracowany w wersji pełnokolorowej i monochromatycznej.

5.

Opracowanie graficzne logotypu projektu powinno być dokonane w formatach rastrowych i wektorowych tj. .cdr, .tiff, .bmp, .eps
oraz .pdf.
§ 2.

1.

Całkowite wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu umowy wynika z oferty Wykonawcy i wynosi brutto ………… zł (słownie
……………………. zł.).

1
Projekt „Przełomowy komórkowy system dostarczania leków do guza” jest realizowany w ramach programu TEAMTECH Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2.

Całkowite wynagrodzenie brutto, określone w ust. 1, zawiera wszystkie koszty, które ponosi Wykonawca w związku z realizacją
przedmiotu umowy, w tym koszty opracowania, przygotowania, wizualizacji, dostarczenia pod wskazany adres oraz wszelkie inne wyroby i świadczenia niezbędne do prawidłowej realizacji umowy.
§ 3.

1.

Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie do dnia ………….. 2017 r.

2.

Prawidłowość realizacji umowy (terminowość, zgodność rzeczowa z umową) będzie potwierdzana protokołem zdawczoodbiorczym, podpisanym przez osoby wymienione w ust. 5 i 6.

3.

Jeżeli w trakcie odbioru logotypu osoba odbierająca stwierdzi jakiekolwiek wady w jego opracowaniu, polegające na niezgodności z umową, wówczas odmówi ich odbioru, a za datę zrealizowania umowy uznawany będzie dzień, w którym Wykonawca dostarczy prawidłowo wykonany przedmiot umowy. Niezależnie od postanowień zdania pierwszego, dopuszcza się możliwość żądania przez Zamawiającego naniesienia poprawek i korekt na przedmiocie umowy, które nie są wadami, o których mowa w
zdaniu pierwszym, zgodnie z jego zaleceniami, w szczególności dotyczących zastosowanych barw i architektury wizualizacji.
Termin realizacji umowy w zakresie naniesienia takich poprawek i korekt, uzgodniony wcześniej przez Strony umowy, uważa się
wówczas za dotrzymany.

4.

Miejscem dostawy logotypu będzie
Zakład Immunologii Centrum Biostruktury
Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Banacha 1a
Budynek F (niski parter)
(budynek Apteki szpitalnej)
02-097 Warszawa.

5.

Osobą odpowiedzialną za realizację umowy po stronie Zamawiającego jest:
………………………………………………… - tel. …………………………, e-mail …………………………

6.

Osobą odpowiedzialną za realizację umowy po stronie Wykonawcy jest:
………………………………………………… - tel. …………………………, e-mail …………………………

7.

Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust.1 umowy, autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy, o których mowa w art. 17 w zw. z art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 880 ze zm.), w związku z realizacją umowy na wszystkich polach eksploatacji, na których prawa te mogą być wykorzystywane, w szczególności na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 wymienionej
ustawy tj.
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć
do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

8.

Przeniesienie praw opisanych powyżej nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie.

9.

Wykonawca oświadcza, że dysponuje pełnią praw autorskich do utworów będących przedmiotem niniejszej umowy, zarówno
osobistych jak i majątkowych. Wykonawca zapewnia, iż utwory stanowiące przedmiot umowy nie są obciążone żadnymi roszczeniami ani prawami osób trzecich.
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10.

Za ewentualne roszczenia osób trzecich dotyczące wykorzystania ich utworów bez uzyskania odpowiedniej zgody, odpowiedzialność ponosi wyłącznie Wykonawca.
§ 4.

1.

Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 w terminie do 30
dni od daty złożenia przez Wykonawcę w Kancelarii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091
Warszawa) oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT, jednak nie wcześniej niż po podpisaniu protokołu, o którym mowa w
§ 3 ust. 2 umowy.

2.

Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury, o której mowa w ust. 1, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy zamówienia. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznie.

3.

Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.

4.

Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

5.

Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych w przypadku nieterminowej zapłaty przez Zamawiającego.
§ 5.

1.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a.

za opóźnienie w terminie dostawy, w wysokości 0,2% wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

b.

w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

c.

w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez
Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego.

2.

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kary umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji
zamówienia.

3.

Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż
wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody.
§ 6.

1.

Przyczynami odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca są:
a.

stwierdzenie przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy;

b.

opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczające 30 dni;

c.

niedostarczenie przedmiotu umowy spełniającego wymagania Zamawiającego w terminie określonym w umowie.

2.

Odstąpienie od umowy, w przypadku o którym mowa w ust.1 pkt c, może nastąpić po bezskutecznym upływie dodatkowego 7dniowego terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na dostarczenie przedmiotu zamówienia, usunięcie wady lub uzupełnienie przedmiotu zamówienia.

3.

Wyznaczenie dodatkowego 7-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 2, pozostaje bez wpływu na obowiązek zapłaty kary
umownej za opóźnienie w terminie dostawy.
§ 7.

1.

Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiającego.
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2.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy.

3.

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks
cywilny z zastrzeżeniem przepisów – Prawo zamówień publicznych.

5.

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.

6.

Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo w terminie 14
dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym
dla siedziby Zamawiającego.

7.

Integralną częścią umowy są załączniki:

8.

1)

oferta Wykonawcy;

2)

wzór protokołu odbioru.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

4
Projekt „Przełomowy komórkowy system dostarczania leków do guza” jest realizowany w ramach programu TEAMTECH Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

