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Zintegrowany System Zarządzania  
P/ZSZ-7.4-01 

 Wzór Umowy 
 

Znak: ME/P- 26/2015  
 

 
 

 
 

z dnia ........................ r. 

 

zawarta pomiędzy: 

  
MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O.  

W TORUNIU 

PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159 

TEL. 056 63 98 119; FAX. 056 63 98 120 

NIP: 879-016-92-80                 REGON: 870525973 

 

Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000151221 

Kapitał zakładowy: 8. 469. 500 PLN 

 

reprezentowanym przez: 

1. ……………………………………………….. 

2. ……………………………………………….. 

zwanym dalej Zamawiającym 

 

a firmą:   ……………………………………………………………. 
 

NIP:   ………………… ; REGON: …………………………………………………… 

KRS: …………………….. ; KAPITAŁ ZAKLADOWY: ……………………………….  
 

reprezentowaną  przez: . ……………………………………………… 

zwaną dalej Wykonawcą 

 

 

§1 

W wyniku  postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego  

z zamieszczeniem na stronie internetowej, przeprowadzonego na podstawie wewnętrznych 

procedur Zamawiającego zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

została zawarta umowa o następującej treści:  

 

                                                             §2 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup materiałów edukacyjnych  

w ramach Projektu „Centrum Edukacji Ekologicznej Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Oczyszczania EcoKid: /w z zależności od złożonej oferty/. 

a) CZĘŚĆ I - Komputerowa gra na urządzenia mobilne (przeznaczona na system 

operacyjny Android) i/lub,  

b) CZĘŚĆ II - Film o segregacji - produkcja filmu 3D przedstawiająca pracę Zakładu 

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych  i/ lub,  

c) CZĘŚĆ III - Filmy, piosenki, gry multimedialne na nośnikach multimedialnych, 

    zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia i/lub. 
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      3.   Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie (odpowiednio): 

            a) CZĘŚĆ I - do dnia ……………. 2015 r. 

            b) CZĘŚĆ II - do dnia ……………. 2015 r. 

            c) CZĘŚĆ III - do dnia ……………. 2015 r.    

      4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu majątkowe prawa autorskie do wszelkich 

             świadczeń powstałych w wykonaniu lub w związku z wykonaniem przedmiotu 

             umowy, stanowiących przedmiot prawa autorskiego, wraz z prawem 

            rozpowszechniania utworu na wszelkich polach eksploatacji. 

      5. Wszystkie wzory elementów identyfikacji firmy Zamawiającego co, do których 

            Zamawiający posiada prawa autorskie nie mogą być przez Wykonawcę 

            rozpowszechniane ani udostępniane osobom trzecim.  

 

§3 

1. Strony ustalają, że wartość umowy zgodnie z przyjętą ofertą wynosi (odpowiednio):  

a) CZĘŚĆ I - Komputerowa gra na urządzenia mobilne (przeznaczona na system 

operacyjny Android) .... zł brutto (słownie złotych: 

........................................................... zł.),  

    w tym: ................... zł netto i 23% VAT. 

b) CZĘŚĆ II - Film o segregacji - produkcja filmu 3D przedstawiająca pracę Zakładu 

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ............... zł brutto (słownie złotych: 

........................................................... zł.),  

    w tym: ................... zł netto i 23% VAT. 

c) CZĘŚĆ III - Filmy, piosenki, gry multimedialne na nośnikach multimedialnych 

............... zł brutto (słownie złotych: ........................................................... zł.),  

    w tym: ................... zł netto i 23% VAT. 

2. Cena przedmiotu umowy wskazana  w ofercie nie będzie ulegała  zmianie przez cały 

okres trwania umowy, a jedyną podstawą do jej zmiany jest zmiana stawki podatku 

VAT. 

3. Do zmiany ceny określonej w ust.1 umowy  z powodów określonych w ust.2 nie 

zachodzi  konieczność zmiany umowy. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy ustalana będzie z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku 

VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury. 

 

  §4 

1. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą jest specjalista ds. edukacji 

ekologicznej – Jolanta Makowska.  

2. Zamawiający dokona zapłaty należności za wykonany przedmiot umowy w terminie 

30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury VAT 

przelewem bankowym na konto Wykonawcy podane na fakturze. 

3. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod 

numerem NIP: 879-016-92-80. 

§5 

1. Wszystkie przypadki stwierdzonych i udokumentowanych uchybień jakościowych 

w realizowanych pracach będą załatwiane w drodze postępowania reklamacyjnego.  

2. Wykonawca usunie wady i usterki nie później niż w terminie 5 dni  od chwili 

zgłoszenia.  
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3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego  

z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 20 % wartości brutto umowy określonej w §3 ust.1. 

4. W przypadku opóźnienia w realizacji umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy określonej  

w §3 ust.1, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w §2 ust.3 lub 

§5 ust. 2. 

5. Strony ustalają, że Zamawiający może potrącić należności z tytułu kary umownej 

bezpośrednio z faktury złożonej przez Wykonawcę.  

6. Zamawiający ma prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego karę umowną. 

§6 

1. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. Zmiana danych niezbędnych do wystawienia faktury, adresów 

korespondencyjnych i osób upoważnionych do kontaktu, nie stanowi zmiany umowy          

i wymaga tylko pisemnego powiadomienia.  

2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 18 miesięcy gwarancji         na 

przedmiot umowy.  

 

§7 

Nie dopuszcza się cedowania praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy  

na osoby trzecie. 

§8 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

2. Spory mogące wyniknąć z realizacji umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy  

dla siedziby Zamawiającego. 

 

§9 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej  

ze stron. 
 

 

 

    Wykonawca                                                                                                         Zamawiający 

 
 


