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UMOWA nr  MZK.D.252. … .2016  

 

zawarta w dniu …………………… 2016 r. w Toruniu pomiędzy: 

 

Miejskim Zakładem Komunikacji w Toruniu Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, 

z siedzibą w Toruniu przy ul. Sienkiewicza 24/26, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000406721 przez Sąd Rejonowy w Toruniu, 

NIP 8790177233, wysokość kapitału zakładowego 42 238.000,00 zł  

reprezentowaną przez:  

1) Janusza Szymańskiego - Prezesa Zarządu 

2) Piotra Ramę – Zastępcę Prezesa do spraw Eksploatacyjno-Technicznych 

zwanym „Zamawiającym“ 

 

a 

…………….. 

……………. 

……………. 

NIP ………………, Regon ………………. wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS …………………… przez 

…………………………… 

reprezentowaną przez: 

………………………………………………. 

zwanym „Wykonawcą” 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do opracowania raportu 

o oddziaływaniu na środowisko wraz ze streszczeniem w języku niespecjalistycznym 

(dalej: Raport OOŚ) dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie układu torowo-

drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. św. Jana Pawła II wraz z budową pasa 

tramwajowo-autobusowego w Toruniu. 

2. Dokumenty stanowiące przedmiot umowy należy opracować zgodnie z ustawą z dnia  

3 października 2008  r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 353, ze zm.). 

3. Wykonawca wykona przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami współczesnej wiedzy oraz opisem 

przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym z dnia ……………… 2017 r. 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 

w terminie 8 tygodni od dnia podpisania umowy. 



 
2 

 

2. Wszelkie czynności (w tym badania terenowe i opracowanie ich wyników) mają być 

przeprowadzone w taki sposób, aby zapewniły przekazanie przedmiotu umowy 

w terminie określonym w ust. 1.  

3. W ramach przedmiotu umowy i ustalonego wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany 

jest do ewentualnych uzupełnień dokumentacji w przypadku uwag zgłoszonych przez 

organy opiniujące przedmiot zamówienia oraz organ wydający decyzję OOŚ. 

4. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia, dokona uzupełnień i korekty 

w przedmiocie umowy, o którym mowa w §1 w terminie nie przekraczającym 14 dni 

od daty przedstawienia pisemnych uwag Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca nie dokona 

uzupełnień i korekt, Zamawiający będzie miał prawo zlecić poprawienie lub uzupełnienie 

przedmiotu umowy innemu podmiotowi. Koszt wykonania zlecenia przez osobę trzecią 

zostanie potrącony z wynagrodzenia dla Wykonawcy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o postępie prac 

związanych z przedmiotem umowy na każde żądanie Zamawiającego. 

 

§ 3 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, w tym przeniesienie majątkowych praw autorskich do 

przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie netto w wysokości 

……………… zł (słownie: ……………………………………………) powiększone 

o obowiązujący podatek VAT 23%, czyli łącznie kwotę ……………… zł brutto 

(słownie: ……………………………………………). 

2. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem 

przedmiotu umowy. 

3. Wynagrodzenie płatne będzie jednorazowo w terminie 30 dni od dnia otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury od Wykonawcy, wystawionej po dokonaniu przez 

Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy w całości, potwierdzonego protokołem 

odbioru podpisanym przez strony umowy, przelewem na rachunek bankowy wskazany na 

fakturze wystawionej przez Wykonawcę.  

4. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru, o którym mowa w § 6, podpisany 

przez Strony. 

5. W ramach wynagrodzenia określonego w ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się 

dostarczyć przedmiot umowy własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko 

w terminie określonym w §2 ust. 1, do siedziby Zamawiającego przy ul. Sienkiewicza 

24-26, 87-100 Toruń. 

6. Wszystkie opracowania stanowiące przedmiot zamówienia, o których mowa w § 1, 

powinny zostać dostarczone w czterech egzemplarzach, w formie drukowanej wraz 

z zapisem w formie elektronicznej (format PDF) na płytach CD lub DVD. Egzemplarz 

dla Zamawiającego w formie elektronicznej powinien zawierać również przedmiot 

zamówienia zapisany w źródłowych formatach danych, w formie plików edytowalnych.  

 

§ 4 

1. Strony zastrzegają możliwość stosowania kar umownych: 

1) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca 

zobowiązuje się do zapłacenia kary umownej: 
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a) w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. l za każdy dzień 

zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, licząc od terminu określonego w § 2 

ust. 1; 

b) w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień 

zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy licząc od upływu terminu 

określonego zgodnie z § 2 ust. 4; 

c) w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. l za odstąpienie 

od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca; 

2) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 

Zamawiający, Wykonawcy przysługuje odszkodowanie w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 i niezależnie od tego zwrot kosztów 

poniesionych przez Wykonawcę na realizację Umowy do momentu odstąpienia od 

Umowy przez Zamawiającego.  

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

3. Zamawiającemu, oprócz przypadków określonych w przepisach Kodeksu cywilnego, 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy także w przypadku opóźnienia w wykonaniu 

przedmiotu umowy dłuższego niż 14 dni. 

4. Kary umowne zostaną potrącone z należnego wynagrodzenia.  

 

§ 5 

1. Jako koordynatora w zakresie obowiązków wynikających z niniejszej umowy, 

Zamawiający wyznacza p. Rafała Adamskiego (tel. 56 612 18 88,  514 043 659, e-mail: 

rafal.adamski@mzk-torun.pl). 

2. Jako koordynatora w zakresie obowiązków wynikających z niniejszej umowy, 

Wykonawca wyznacza ……………………… (tel. ………………, e-mail: 

…………………). 

 

§ 6 

1. Odbiór przedmiotu umowy, o której mowa w § 1, nastąpi na podstawie protokołu odbioru 

podpisanego przez pracownika Zamawiającego. 

2. Protokół odbioru stwierdzający kompletność dokumentacji będzie stanowił podstawę do 

wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. Prawo własności opracowań, o którym 

mowa w § 1, przechodzi na Zamawiającego w dniu podpisania przez Zamawiającego 

protokołu. 

 

§ 7 

1. Opracowanie wykonywane w ramach realizacji przedmiotu umowy objęte jest ochroną 

przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskimi i prawach 

pokrewnych. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do 

opracowania objętego przedmiotem umowy w zakresie wielokrotnego wykorzystania 

jego i upoważnia Zamawiającego bezterminowo do dalszego przeniesienia tych praw. 

Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych stanowi integralną część 

wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 umowy. Wykonawcy nie 

przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z opracowania na każdym odrębnym 

polu eksploatacji. 
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2. Przejście autorskich praw majątkowych do opracowania z Wykonawcy na rzecz 

Zamawiającego następuje z dniem dokonania zapłaty, jeśli samodzielnie stanowić będzie 

utwór w rozumieniu przepisów prawa autorskiego. Z tym też dniem przejdzie na 

Zamawiającego własność egzemplarzy tego opracowania.  

3. Jeśli opracowanie objęte przedmiotem umowy stanowić będzie utwór w rozumieniu 

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wówczas Wykonawca zobowiązuje się 

przenieść na Zamawiającego także autorskie prawa majątkowe do opracowania. 

Przeniesienie nastąpi z dniem dokonania przekazania opracowania protokołem zdawczo-

odbiorczym. Przeniesienie autorskich praw majątkowych zostanie dokonane w zakresie 

opisanym w ust. 1 powyżej tj. wielokrotnego wykorzystania wraz z prawem dalszego 

przeniesienia na Zamawiającego oraz w ramach wynagrodzenia opisanego w § 3 Umowy 

za przeniesienie autorskich praw majątkowych do opracowania. Z dniem przejścia na 

Zamawiającego autorskich praw majątkowych do opracowania przejdzie na 

Zamawiającego własność egzemplarzy do opracowania. W pozostałym zakresie do 

przeniesienia majątkowych prawa autorskich do opracowania zastosowanie mają 

wszystkie postanowienia niniejszej Umowy. 

4. Autorskie prawa majątkowe do opracowania przeniesione przez Wykonawcę na 

Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy, obejmują od dnia przeniesienia, 

bezterminowe prawo Zamawiającego w szczególności do: 

1) zwielokrotniania poprzez wykonanie fotokopii, slajdów, reprodukcji 

komputerowych; 

2) wprowadzania do pamięci komputera oraz publiczne udostępnianie w taki sposób, 

aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym 

(Internet); 

3) ekspozycja; 

4) przetwarzania; 

5) wprowadzania zmian; 

6) publikowania części lub całości; 

7) zgody na cedowanie uprawnień praw autorskich; 

8) korzystania w kraju na czas nieokreślony; 

9) wprowadzania do obrotu egzemplarzy dokumentacji; 

10) wykonywania autorskich praw zależnych do dokumentacji w tym do rozporządzania 

i korzystania z opracowań dokumentacji. 

 

§ 8 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

§ 9 

Powstałe w trakcie realizacji umowy spory będą w pierwszej kolejności rozpatrywane na 

drodze polubownej, z priorytetem dobra inwestycji, a w przypadku niemożności ich 

rozstrzygnięcia, mogą być skierowane na drogę postępowania sądowego w sądzie właściwym 

dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 10 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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2. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po l egzemplarzu 

dla Zamawiającego i l egzemplarzu dla Wykonawcy. 

 

 

 

 ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 

 

 

 

 …………………………………… …………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik: 

1. Kopia zapytania ofertowego z dnia …………………… 2017 r. 


