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Zintegrowany System Zarządzania  
P/ZSZ-7.4-01 

 WZÓR UMOWY 
 

Znak: ŚE/P-41/2015 
 
 

 
 

z dnia ........................ 2015 r. 

 

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:  

 

reprezentowaną  przez: 

1……………………………………………….. 

2……………………………………………….. 

zwaną dalej Wykonawcą 

 

następującej treści: 

§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 wykonanie ścieżki edukacyjnej na składowisko  w ramach 

Projektu „Centrum Edukacji Ekologicznej Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania 

EcoKid”, obejmujące wykonanie i montaż tablic edukacyjnych (10 szt.), gier terenowych (2 szt.) i 

barierek (12 szt.), zlokalizowanej w Toruniu przy ul. Kociewskiej 37-53 oraz wykonanie tablic 

poglądowych (5 szt.) – zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia. 

2. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do 15 września 2015 r.  

 

§3 

1. Strony ustalają, że wartość umowy zgodnie z przyjętą ofertą wynosi ............... zł brutto (słownie 

złotych: ........................................................... zł.), w tym: ................... zł netto i …… VAT. 

2. Cena zawarta w ust. 1 jest wyrażona jako łączna wartość całego przedmiotu zamówienia wraz z 

kosztami transportu, materiałów i montażu.   
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§4 

1. Zamawiający dokona zapłaty należności za wykonany przedmiot umowy w terminie 30 dni od dnia 

doręczenia Zamawiającemu faktury VAT przelewem bankowym na konto Wykonawcy podane na 

fakturze. 

2. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem NIP: 

879-016-92-80. 

 

§5 

1. Niniejszą umową, w ramach wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1, Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego ogół praw autorskich do oryginalnej formy dzieła w plikach zamkniętych jpg, 

stanowiącego przedmiot niniejszej umowy, na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności:  

1) publicznego odtwarzania,  

2) umieszczenia w pamięci komputera,  

3) wielokrotnego nadawania,  

4) wykorzystywanie dzieła podczas pokazów,  

5) przesyłanie dzieła przy wykorzystaniu środków przekazu obrazu lub dźwięku,  

6) utrwalenie dzieła na wszelkich znanych w chwili zawarcia umowy nośnikach (np. pamięci typu 

pendrive, płytach CD/DVD),  

7) kopiowanie dzieła przy zastosowaniu odpowiedniej techniki cyfrowej,  

8) rozpowszechnianie dzieła,  

9) użyczenie kopii dzieła, 

z zastrzeżeniem wykorzystania wyłącznie do celów niekomercyjnych.   
2. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując przedmiot umowy nie naruszy autorskich praw 

majątkowych osób trzecich i przekaże Zamawiającemu dzieło w stanie wolnym od wad i obciążeń 

prawami osób trzecich. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne przedmiotu 

umowy, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw 

własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) w związku 

z wykonywaniem zamówienia. 

4. Wszystkie wzory elementów identyfikacji firmy Zamawiającego, co do których Zamawiający 

posiada prawa autorskie, nie mogą być przez Wykonawcę rozpowszechniane ani udostępniane 

osobom trzecim. 

 

§6 

1. Wszystkie przypadki stwierdzonych i udokumentowanych uchybień jakościowych 

 w zrealizowanych pracach będą załatwiane w drodze postępowania reklamacyjnego.  

2. Wykonawca usunie wady i usterki nie później niż w terminie 7 dni roboczych od chwili zgłoszenia, 

chyba, że z obiektywnych przyczyn usunięcie wady będzie wymagało dłuższego terminu 

uzgodnionego z Zamawiającym.  

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 odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego  

z przyczyn zależnych od Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w 

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

5. 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. 2 

lub §6 ust. 2. 



 

__________________________________________________________________________________________ 
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 
 

3 

 

6. Zamawiający odbierze przedmiot zamówienia nie później niż w ciągu 1 dnia od terminu realizacji 

umowy, o którym mowa w §2 ust. 2 lub §6 ust. 2. 

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

faktury złożonej przez Wykonawcę.  

8. Zamawiający ma prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 

karę umowną. 

§7 

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, wymaga tylko pisemnego 

powiadomienia.  

2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu …. miesięcy gwarancji na elementy wyposażenia ścieżki i 

przeprowadzone prace. 

3. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą jest specjalista ds. inwestycji  

i remontów – Zygmunt Grochowski oraz specjalista ds. edukacji ekologicznej – Jolanta Makowska.   

 

§8 

Nie dopuszcza się cedowania praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy  

na osoby trzecie. 

§9 

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. 

 

§10 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej  

ze stron. 

 

 

 

         Wykonawca                                                                                                       Zamawiający 

 


