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sygnatura:                         Załącznik nr 1 do ogłoszenia  

DzZFS-921/6/17 

PU-10/2018 

 

 

U  M  O  W  A   nr  … (wzór umowy) 

 

 

 

zawarta w dniu ……………………… w Toruniu pomiędzy Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. 

Gagarina 11, NIP: 879-017-72-91, REGON: 000001324,    

reprezentowanym  przez: 

…………………………………………………………………………………………………, 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a ………………………………………………………………………………………………, 

reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………………………………………, 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy 

Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) 

i wybraniu oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej.  

 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania batymetrii wielowiązkowej reliktów 

średniowiecznego portu w Pucku o powierzchni 16 ha w wysokiej rozdzielczości z 200% pokryciem dna 

płytkowodnego obszaru o głębokościach od 1 do 2,5 metra, z zapewnieniem jakości i dokładności 

pozycjonowania typu RTK FIX (+-2 cm w poziomie, +-4 cm w wysokości), a także opracowania danych w 

siatce gridu o rozdzielczości 10 centymetrowej, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia … , stanowiącą 

załącznik do niniejszej umowy. 

2. Przedmiot umowy jest częścią projektu pn. „Virtual Arch. Visualize to Valorize – For a better utilistaion of 

hidden archaeological heritage in Central Europe” (CE 947) realizowanego w ramach Programu Interreg 

Europa Środkowa (2014-2020) 

3. Wykonawca wykona przedmiot umowy przy użyciu sprzętu o następujących parametrach: 

1) echosonda wielowiązkowa o częstotliwości nie niższej niż 400 kHz, 512 wiązek, 
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2) jednostka pomiarowa o zanurzeniu max. 0,3 m,  

4. Zamawiający zaleca, aby do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca wykorzystał 

oprogramowanie:  

1) Quinsy v.8,0 lub wyżej - do akwizycji danych,  

2) Qimera do validacji danych,  

3) Fledermouse do wizualizacji 3 D. 

lub równoważne. 

 

§ 2 

WYKONANIE UMOWY 

 

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot umowy w formie pisemnej i elektronicznej,  

w terminie nie dłuższym niż 45 dni od daty zawarcia umowy.  

2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosownymi zasobami 

do wykonania przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z 

postanowieniami niniejszej umowy oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do spełnienia warunków określonych w niniejszej umowie, w szczególności 

odebrania przedmiotu umowy i zapłaty należnego wynagrodzenia. 

5. Przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy będzie potwierdzone podpisanym przez obie strony 

protokołem zdawczo-odbiorczym stanowiącym podstawę do wystawienia faktury. 

6. Zamawiający zobowiązany jest do weryfikacji przedstawionych wyników - raportów w terminie siedmiu 

dni od daty ich doręczenia pod rygorem uznania, że nie wnosi żadnych zastrzeżeń. Zamawiający 

zobowiązany jest wskazać Wykonawcy wszystkie zastrzeżenia jednorazowo – w jednym dokumencie, 

chyba że Wykonawca uprzednio wyrazi zgodę na stopniowe przesyłanie zastrzeżeń.  

7. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uzasadnionych zastrzeżeń w terminie czternastu dni od dnia 

doręczenia zastrzeżeń do Wykonawcy. Jako uzasadnione zastrzeżenia strony przyjmują wyłącznie takie 

zastrzeżenia, które wykazują realizację prac przez Wykonawcę niezgodnie z zawartą Umową.  

8. Okres weryfikacji wyników - raportów przez Zamawiającego i poprawiania ich przez Wykonawcę nie jest 

wliczany do terminu realizacji.  

9. Po dokonaniu poprawek procedurę odbioru stosuje się odpowiednio jednakże już tylko w zakresie 

elementów poprawionych. 

 

§ 3 

PRAWA AUTORSKIE 

 

1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia należnego za wykonanie przedmiotu 

umowy, wszystkie autorskie prawa majątkowe do wykonanych opracowań/dokumentów, które stworzy w 

okresie obowiązywania niniejszej umowy, a które dotyczą przedmiotu umowy. Wykonawca wyraża zgodę 

na to, że powyższe opracowania/dokumenty (włącznie z prawem do ich wykorzystania) stanowić będą 

własność Zamawiającego, bez konieczności zawierania odrębnej umowy w tym zakresie.  

2. W ramach realizacji postanowień niniejszej umowy i otrzymanego wynagrodzenia Wykonawca przenosi 

na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wykonanego przedmiotu umowy na następujących 

polach eksploatacji:  

1) swobodne używanie przez Zamawiającego,  
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2) swobodne wykorzystywanie w części lub w całości przez Zamawiającego, oraz prawo łączenia z innymi 

dziełami, opracowania przez dodanie różnych elementów, uaktualnianie, modyfikację, tłumaczenie na 

różne języki, zmianę barw, okładek, wielkości i treści całości lub części, 

3) swobodny obrót oryginałem lub kopią, 

4) swobodne zwielokrotnianie (kopiowanie) przez Zamawiającego dowolną techniką, 

5) swobodne utrwalanie, wprowadzanie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych przez 

Zamawiającego, 

6) swobodne rozpowszechnianie utworu, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie 

oraz nadawani i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.  

3. Wykonawca oświadcza, że wykonany przez Wykonawcę Przedmiot umowy będzie wolny od jakichkolwiek 

obciążeń i praw osób trzecich, oraz zobowiązuję się, iż w przypadku zgłoszenia wobec Zamawiającego 

jakichkolwiek roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich lub pokrewnych tych osób, praw własności 

intelektualnej albo dóbr osobistych, na każde wezwanie Zamawiającego przedstawi wszystkie posiadane 

informacje pomocne do wyjaśnienia faktów podnoszonych w roszczeniu. W razie stwierdzenia, że 

Wykonawca rzeczywiście naruszył prawa autorskie lub pokrewne, prawa własności intelektualnej albo 

dobra osobiste osoby trzeciej, Zamawiający może zażądać, aby Wykonawca pokrył roszczenia takiej 

osoby trzeciej, a także aby zwrócił Zamawiającemu poniesione przez niego uzasadnione koszty obrony 

przed tymi roszczeniami. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia, na wezwanie 

Zamawiającego, do ewentualnego procesu sądowego, w zakresie dopuszczalnym przez prawo. 

 

§ 4 

WARTOŚĆ UMOWY 

 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiotu umowy, w tym za przeniesienie autorskich praw 

majątkowych, o których mowa w §3 ust. 1 umowy wynosi: 

… (słownie: …) złotych brutto, zgodnie z ofertą Wykonawcy. 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu niniejszej 

umowy, włącznie z kosztami własnymi Wykonawcy i nie podlega zmianie. 

 

§ 5 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany w 

fakturze w terminie 30 dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury 

wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym. 

2. Za dzień dokonania zapłaty strony uznają dzień, w którym zostanie obciążony rachunek bankowy 

Zamawiającego. 

3. Warunkiem dokonania płatności na rzecz Wykonawcy jest prawidłowe wywiązanie się Wykonawcy  

z postanowień niniejszej umowy. 

4. W przypadku nieterminowej zapłaty należności Wykonawca może żądać od Zamawiającego ustawowych 

odsetek za opóźnienie. 

 

§ 6 

KARY UMOWNE 

 

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  

w wysokości: 
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1) 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy -  

w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie 

Zamawiającego lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy,  

2) 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy 

dzień opóźnienia powstałego z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, jednak nie więcej niż 

10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy – w 

przypadku niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 

umowy. 

2. Jeżeli opóźnienie wykonania przedmiotu umowy wyniesie więcej niż 14 dni, w stosunku do terminu,  

o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy, Zamawiający wyznaczy ostateczny termin realizacji przedmiotu 

umowy z zagrożeniem, że po jego upływie Zamawiający może odstąpić od umowy w całości z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy oraz zażądać z tego tytułu kary umownej określonej w ust. 1 pkt. 1 

niniejszego paragrafu. 

3. Strony ustalają, że kara umowna może być potrącona przez Zamawiającego z dowolnej należności 

Wykonawcy, na podstawie odrębnej noty księgowej. W przypadku niewystawienia faktur, zapłata kar 

umownych nastąpi w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę noty obciążeniowej, przelewem 

na konto wskazane w nocie. 

4. Zastrzeżona wyżej kara umowna nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

 

§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Zamawiający upoważnia do kontaktów z Wykonawcą, w sprawach związanych z realizacją umowy, a 

także do podpisania protokołu odbioru: Andrzeja Pydyn, tel.: 607 241 044, e-mail pydyn@umk.pl.  

2. Wykonawca upoważnia do kontaktów z Zamawiającym, w sprawach związanych z realizacją umowy, a 

także do podpisania protokołu odbioru: … tel.: … , e-mail … . 

3. Ewentualna zmiana osoby, o której mowa w ust. 1 lub 2 wymaga pisemnej notyfikacji Strony dokonującej 

zmiany. 

4. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia sprawy sporne będą rozstrzygane na drodze sądowej 

przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będzie miało zastosowanie prawo polskie,  

a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. 

6. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

      Zamawiający        Wykonawca           
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