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U  M  O  W  A   nr …  (wzór) 

 

 

 

 

Zawarta w dniu ………………..…… w Toruniu, pomiędzy: 

Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, posiadającym NIP: 879-

017-72-91 i REGON: 000001324, 

reprezentowanym  przez: 

………………………………………………………………………………………, 

zwanym dalej Zamawiającym, 

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

reprezentowanym  przez: 

………………………………………………………………………………………, 

zwanym dalej Wykonawcą,  

łącznie zwanymi dalej „Stronami” lub z osobna „Stroną”, 

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

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 

1579) i wybraniu oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej.  

 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie tłumaczenia pisemnych tekstów w języku polskim na język 

angielski wraz z weryfikacją, w ramach programu MNiSW "Inkubator Innowacyjności+" 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego (Działanie 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój). 

2. Tekstami, o których mowa w ust. 1 będą oferty badawcze znajdujące się w Akademickiej 

Platformie Innowacji, opracowane przez pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika w Toruniu. Są to teksty o podwyższonej trudności ze wzgl. na obecność 

terminologii specjalistycznej z różnych dziedzin nauki, w szczególności z biologii, chemii, fizyki, 

matematyki, elektroniki, informatyki, geografii, geologii, pedagogiki, filologiii, itp.  

3. Tłumaczeniu pisemnemu podlegać będzie nie więcej niż 500 stron tekstu.  

4. Zamawiający przekaże Wykonawcy teksty do przetłumaczenia w formacie .xlsx jednorazowo, w 

terminie 7 dni od daty zawarcia umowy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji In minus, co oznacza, że 

zakres przedmiotu zamówienia, tj. liczba stron do przetłumaczenia może ulec pomniejszeniu o 

20%. W wyniku zastosowania prawa opcji maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
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zmniejszeniu proporcjonalnie do niewykorzystanej wartości przedmiotu zamówienia. Z tego tytułu 

Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń finansowych lub prawnych. 

 

§ 2 

Sposób wykonania przedmiotu umowy 

 

1. Teksty będą przetłumaczone z należytą starannością, przez tłumaczy specjalizujących się w danej 

dziedzinie, zgodnie z zasadami sztuki, etyką zawodową, z zachowaniem spójności słownictwa, 

zwrotów językowych i form gramatycznych czy nazewnictwa zgodnego z terminologią 

obowiązującą dla określonego rodzaju tłumaczonych tekstów. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonywania tłumaczeń za pomocą programów 

komputerowych służących do translacji tekstów. 

3. Tłumaczenie tekstu będzie obejmować przetłumaczenie tekstu i jego weryfikację.  

4. Weryfikacja obejmować będzie weryfikację merytoryczną, terminologiczną, językową oraz 

typograficzną przetłumaczonego tekstu. Weryfikacja tłumaczenia będzie polegała na porównaniu 

dostarczonego tekstu z tekstem wyjściowym i wprowadzeniu odpowiednich poprawek – 

weryfikacja merytoryczna obejmie sprawdzenie prawidłowego zastosowania terminologii 

specjalistycznej w tłumaczeniu, weryfikacja językowa – sprawdzenie poprawności językowej 

przekładu, spójności użytej terminologii, konsekwentnego stosowania nazw, wyrażeń oraz 

respektowania norm dotyczących cytowania, podawania tytułów, przypisów i danych 

bibliograficznych. 

5. Weryfikacja tekstu tłumaczonego musi być wykonana przez inną osobę niż ta, która go 

tłumaczyła. 

6. Przez należyte wykonanie tłumaczenia i weryfikacji tłumaczenia (należytą staranność) rozumie się 

w szczególności tłumaczenie i weryfikację tłumaczenia bez błędów gramatycznych, 

ortograficznych, stylistycznych, edytorskich, merytorycznych i innych podobnych, zachowujące 

spójność słownictwa i zwrotów językowych oraz odzwierciedlające sens tekstu źródłowego, a 

także nazewnictwo zgodne z terminologią obowiązująca dla danego rodzaju tekstu. 

7. Wykonawca przekaże Zamawiającemu przetłumaczony tekst w formacie .xlsx, w wersji 

ostatecznej, po zaakceptowaniu wszystkich zmian wprowadzonych przez weryfikatora.  

 

§ 3 

Odbiór przedmiotu umowy 

 

1. Tłumaczenie będzie podlegać jednemu odbiorowi.  

2. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o gotowości do przystąpienia do odbioru, przekazując 

jednocześnie Zamawiającemu tłumaczenie w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym 

oraz w postaci wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej wskazany w § 8 ust. 1 pkt. 2 

umowy. 

3. Zamawiający w terminie 3 dni od daty otrzymania od Wykonawcy tłumaczenia oświadczy, czy 

dostarczone mu tłumaczenie przyjmuje, czy też żąda dokonania poprawek. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego dokonania poprawek lub usunięcia wad 

tłumaczenia w terminie 7 dni od otrzymania oświadczenia, o którym mowa w ust. 3.  

5. W przypadku bezskutecznego upływu terminu na dokonanie poprawek lub usunięcie wad, o 

którym mowa w ust. 4, bądź też ponownego przekazania Zamawiającemu tłumaczenia 

zawierającego wady, Zamawiający ma prawo w terminie 7 dni odstąpić od umowy.  
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6. Dokumentem potwierdzającym odbiór tłumaczenia będzie przyjęty bez zastrzeżeń protokół 

odbioru, sporządzony w 3 egzemplarzach i podpisany przez Strony. 

7. Odbiór tłumaczenia i podpisanie protokołu odbioru nie oznaczają potwierdzenia braku wad 

fizycznych i prawnych tłumaczenia.  

8. Zamawiający nie ma obowiązku odbioru tłumaczenia, jeżeli Wykonawca zgłosił do odbioru 

tłumaczenie wykonane niezgodnie ze swym zobowiązaniem. 

 

§ 4 

Termin wykonania umowy 

 

1. Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu tłumaczenie w terminie 60 dni od daty 

otrzymania tekstów do przetłumaczenia, z zastrzeżeniem postanowień ustępu kolejnego. 

2. Za termin skutecznego przekazania gotowych tłumaczeń Strony uznają dzień podpisania 

protokołu odbioru bez zastrzeżeń, o którym mowa w § 3 ust. 6 umowy. 

 

§ 5 

Wynagrodzenie i płatności 

 

1. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy oraz przeniesienie  

autorskich praw majątkowych wynosi _______ złotych brutto (słownie złotych: _________), 

zgodnie z ofertą Wykonawcy. 

2. Kwota przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia należnego brutto zostanie obliczona na 

podstawie faktycznej liczby stron, wskazanej w protokole odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 6 

umowy oraz ceny jednostkowej wynoszącej _________ (słownie: ___________) złotych brutto za 

jedną stronę gotowego, przetłumaczonego i zweryfikowanego tekstu wraz z przeniesieniem 

autorskich praw majątkowych. 

3. Strony przyjmują, że przy obliczaniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy za stronę uważa się 

1 800 znaków (tzw. strona znormalizowanego maszynopisu), a za znak uważa się wszystkie 

widoczne znaki drukarskie, w szczególności litery, znaki przestankowe, cyfry, znaki przeniesienia 

oraz uzasadnione budową zdania przerwy między nimi. Stronę rozpoczętą liczy się za całą. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należne wynagrodzenie z dołu. 

5. Należne wynagrodzenie brutto obejmuje wszystkie koszty, jakie Wykonawca ponosi w związku z 

prawidłową realizacją przedmiotu umowy.  

6. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy należne wynagrodzenie przelewem na konto 

podane w fakturze, w terminie 30 dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej przez 

Wykonawcę faktury wraz z protokołem odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 6 umowy. 

7. Za dzień dokonania zapłaty Strony uznają dzień, w którym zostanie obciążony rachunek bankowy 

Zamawiającego. 

8. W przypadku nieterminowej zapłaty należności Wykonawca może żądać od Zamawiającego 

ustawowych odsetek za opóźnienie. 

 

§ 6 

Kary umowne 

 

1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy 

Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne, bez względu na to czy 

szkoda faktycznie zaistniała.  
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2. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości: 

1) 20% maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 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) 0,75% maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, 

za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu, o którym mowa w § 4 ust. 1  umowy.  

3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może żądać odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

4. Ewentualne należności z tytułu kar umownych lub odszkodowań zostaną potrącone 

z wynagrodzenia Wykonawcy.  

5. Jeżeli kara umowna lub odszkodowanie nie może zostać uiszczone zgodnie z postanowieniami 

ust. 4 Wykonawca zapłaci należność na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w nocie 

obciążeniowej, w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.  

 

§ 7 

Prawa autorskie  

 

1. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca przenosi, a Zamawiający nabywa - na zasadzie 

wyłączności -  autorskie prawa majątkowe do tłumaczeń będących przedmiotem umowy oraz 

prawo do wszystkich egzemplarzy tłumaczeń sporządzonych w wykonaniu umowy tj. prawo do 

korzystania z tłumaczeń i rozporządzania nimi na wszelkich polach eksploatacji określonych  

w art. 50 ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U.  

z 2017 r., poz. 880) nieograniczone w miejscu i czasie, w tym w szczególności do: 

1) użytkowania i utrwalania tłumaczeń na własny użytek,  

2) rozpowszechniania tłumaczeń lub ich dowolnej części poprzez publiczne udostępnianie,  

w szczególności na ogólnodostępnych wystawach, przy prezentacji i reklamie,  

3) utrwalania na dowolnych nośnikach elektronicznych,  

4) publikacji w takich formach wydawniczych jak książki, albumy, broszury, a także 

wystawiania, wyświetlania, nadawania i remitowania w każdej możliwej formie 

urzeczywistniania, 

5) wprowadzania tłumaczeń lub ich części do pamięci komputera na dowolnej liczbie własnych 

stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek podległych, 

6) wprowadzania tłumaczeń do sieci teleinformatycznej otwartej i zamkniętej; 

7) utrwalania i zwielokrotniania tłumaczeń lub ich części każdą możliwą techniką, w tym 

techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, wykonywania 

odbitek, 

8) modyfikowania tłumaczeń, dokonywania skrótów i przeróbek oraz dokonywania opracowań. 

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do tłumaczeń będących przedmiotem umowy nastąpi 

automatycznie, bez konieczności składania przez Strony dodatkowych oświadczeń, z datą 

podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 

3. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do tłumaczeń będących przedmiotem 

umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność wszystkich nagranych nośników, na 

których przedmiot umowy został utrwalony. 
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4. Wykonawca, wraz z powyższym przeniesieniem autorskich praw majątkowych, zezwala 

Zamawiającemu na wykonywanie zależnych praw autorskich, oraz upoważnia Zamawiającego do 

zlecania osobom trzecim wykonywania tych zależnych praw autorskich. 

5. Wykonawca gwarantuje, iż tłumaczenia będące przedmiotem umowy nie będą naruszały żadnych 

praw osób trzecich.  

6. W przypadku gdyby jakiekolwiek majątkowe lub osobiste prawa autorskie lub prawa zależne  

do utworu przysługiwały osobom trzecim, w tym w szczególności pracownikom i 

podwykonawcom, Wykonawca spowoduje, że wszelkie takie osoby trzecie niezwłocznie i bez 

dodatkowego wynagrodzenia przeniosą przysługujące im autorskie prawa majątkowe, prawa 

zależne na Zamawiającego w zakresie opisanym w niniejszym paragrafie, jak i udzielą 

Zamawiającemu niezwłocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich upoważnień i 

zezwoleń na wykonywanie praw zależnych, tj. rozporządzanie i korzystanie z wszelkich utworów 

zależnych.     

7. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń do Zamawiającego z tytułu naruszenia praw osób 

trzecich, Wykonawca zobowiązuje się zwolnić i uchronić od odpowiedzialności Zamawiającego  

z tytułu wszelkich szkód, jakie Zamawiający poniesie wskutek roszczeń i innych żądań osób 

trzecich w wyniku korzystania z przedmiotu umowy przez Zamawiającego. 

8. W przypadku wniesienia jakiegokolwiek powództwa przeciwko Zamawiającemu lub wszczęcia 

jakiegokolwiek innego postępowania przeciwko Zamawiającemu w związku z zarzucanym 

Zamawiającemu naruszeniem jakichkolwiek praw osób trzecich w wyniku korzystania z tłumaczeń  

będących przedmiotem umowy, Zamawiający zawiadomi o tym Wykonawcę a Wykonawca – na 

żądanie Zamawiającego – weźmie na swój koszt udział w postępowaniu w zakresie niezbędnym 

do ochrony Zamawiającego przed odpowiedzialnością wobec tych osób.  

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy obejmuje także wynagrodzenie za 

przeniesienie autorskich praw majątkowych, przeniesienie prawa własności nośników, na których 

utrwalone są tłumaczenia oraz zezwolenie na wykonywanie zależnych praw autorskich, o których 

mowa w niniejszym paragrafie, wobec czego Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe 

wynagrodzenie z tego tytułu. 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

 

1. Do konsultowania spraw merytorycznych i koordynowania współpracy oraz kontroli przebiegu 

realizacji umowy, w tym do podpisania protokołu odbioru, Strony wyznaczają: 

1) Koordynatora ze strony Wykonawcy w osobie: 

_________________, tel. ( - )_____________, e-mail: __________________, tel. komórkowy 

__________, adres pocztowy: ___________ ul. ____________, (kod pocztowy) __________ 

2) Koordynatora ze strony Zamawiającego w osobie: 

_________________, tel. ( - )______________, e-mail: _________________, tel. komórkowy 

__________, adres pocztowy: ___________ ul. ____________, (kod pocztowy) __________ 

2. Zmiany danych, o których mowa w ust. 1 pkt. 1) i 2) wymagają formy pisemnej, ale bez 

konieczności sporządzenia aneksu. 

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

sądowej przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

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

w szczególności przepisy kodeksu cywilnego. 
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5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

Zamawiający             Wykonawca 

 


