
Wzór umowy – zał. nr 2 do ogłoszenia 
 

Umowa na: 
Opracowanie wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego 

dla „Zespołu Kotłowni Milenium” w Nowym Sączu” 
nr SZP/DFS.05.2020 

 
W dniu  ………………………..  2020 r. w Nowym Sączu pomiędzy:                                                                  
Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowym 
Sączu, ul. Wiśniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sącz, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000056473, o kapitale zakładowym w wysokości 16.965.500,00 zł, zwanym dalej 
Zamawiającym, które reprezentują: 
 

1. ………………………………………………………………………………………….. 
 
2. ………………………………………………………………………………………….. 

 
 

a ..................................................................................................................................................................... 
 
wpisaną  do  .......................................................................  reprezentowaną przez: 
 

1. ............................................................................................. 
 

2. …………………………………………………………………………………………… 
 
zwaną dalej Wykonawcą, została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 

Przedmiot umowy 

Przedmiotem umowy jest opracowanie przez Wykonawcę wniosku o zmianę pozwolenia 
zintegrowanego wraz z wymaganymi przepisami załącznikami w celu uzyskania stosownej decyzji  
w formie tekstu jednolitego dla „Zespołu Kotłowni Milenium”, eksploatowanego przez Miejskie 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. przy ul. Wiśniowieckiego 56 w Nowym Sączu, oraz udział 
w prowadzeniu postępowania w celu uzyskania pozwolenia aż do jego wydania na zasadach  
i w terminach określonych w umowie oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych do przedmiotu 
Umowy na zasadach określonych w niniejszej umowie. 
 
1) W zakres prac powyższego wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego WGK.VIII.7627/01/05 z dnia 

20.02.2006 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z ustawą POŚ z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
(Dz.U.2019.1396 tj.) wchodzi aktualizacja:             
a) Wielkości dopuszczalnej emisji w związku z budową nowego kotła na biomasę, oraz ponownego 

uruchomienia kotła WR5 nr 2 na Milenium I po modernizacji instalacji odpylania. 
b) Gospodarki odpadami - analiza wytwarzanych odpadów, ich ilości, miejsca i sposobu ich  

magazynowania oraz transportu a także dodatkowo przyjmowanie, magazynowanie  
i przetwarzanie odpadów zielonych i ich spalanie w kotle biomasowym - (wraz z operatem 
przeciwpożarowym, postanowieniem Miejskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej  
w razie konieczności). 
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c) Gospodarki wodnościekowej – pobór wody podziemnej z własnej studni na terenie instalacji, 
odprowadzanie ścieków przemysłowych i wód opadowych do zewnętrznych instalacji 
odbiorczych, określenie ich ilości oraz składu zanieczyszczeń.   

d) Emisji hałasu poza zakładem na terenach sąsiednich. 
e) Sposobu zapobiegania występowaniu i ograniczenia skutków awarii. 
f) Oraz uwzględnienie  wszystkich pozostałych wymagań zgodnie ustawą POŚ.  
g) Dodatkowo uwzględnić spełnienie wymagań najlepszych dostępnych technik (BAT) oraz uzupełnić 

zmiany jakie zostały wprowadzone w instalacji objętej w/w pozwoleniem a nieujęte w powyższych 
punktach, od dnia wydania pozwolenia do obecnej chwili.    

Dodatkowo w zakresie przedmiotu umowy jest współuczestnictwo w postępowaniu o wydanie decyzji 
z uprawnionymi organami. 

§ 2. 

Termin i miejsce wykonywania Umowy 

1) Termin wykonania Usługi określonej w § 1. upływa:  
a) w części dotyczącej przygotowania i dostarczenia wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego 

wraz z wymaganymi przepisami załącznikami do dnia 31 lipca 2020 r.,  
b) w części dotyczącej wydania przez urząd decyzji w sprawie pozwolenia – nie później niż do dnia 31 

stycznia 2021 r.  

2) Za datę zakończenia całości Usługi ustala się datę zakończenia czynności odbiorowych 
Zamawiającego z udziałem Wykonawcy po otrzymaniu wszystkich decyzji, co zostanie potwierdzone 
Końcowym Protokołem Odbioru Usługi.  

3) W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających Wykonawcy świadczenie Usługi w terminie, 
Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego o przyczynie opóźnienia. W takim 
przypadku Strony mogą uzgodnić wydłużenie okresu obowiązywania umowy. Obowiązek 
powiadomienia o przyczynie opóźnienia nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 
odszkodowawczej i powstałej z tytułu opóźnienia konieczności zapłaty kar umownych.  

4) Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego kompletne opracowanie wniosku w trzech 
egzemplarzach w formie papierowej, oraz w dwóch egzemplarzach w formie elektronicznej. Adres  
siedziby Zamawiającego  ul. Wiśniowieckiego 56; 33-300 Nowy Sącz. 

5) Zamawiający zobowiązuje się do złożenia dokumentacji i wniosku o zmianę pozwolenia do 
właściwego urzędu bez żadnej zbędnej zwłoki. 

 

§ 3.  

Zobowiązania Wykonawcy 

1) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami współczesnej 
wiedzy fachowej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, z zachowaniem najwyższej 
staranności. 

2) Wykonawca przy wykonywaniu Usługi posłuży się osobami posiadającymi odpowiednią wiedzę 
fachową, doświadczenie oraz kwalifikacje do należytego i zgodnego z obowiązującymi standardami 
wykonywania przedmiotu umowy. 

3) Wykonawca zobowiązuje się również do wszelkich uzupełnień opracowanego wniosku, o które 
wystąpi właściwy organ wydający pozwolenie w trakcie postępowania administracyjnego,  
w terminie określonym przez ten organ, oraz udzieli Zamawiającemu niezbędnej pomocy 
konsultacyjnej do czasu otrzymania decyzji o zmianie pozwolenia. Zamawiający poinformuje 
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Wykonawcę o uwagach zgłoszonych przez urząd mailowo, najpóźniej na drugi dzień roboczy po 
otrzymaniu tych uwag. 

4) Wykonawca przyjmuje na siebie wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich  
z tytułu naruszenia praw autorskich.  

5) Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać żadnych informacji poufnych lub prawnie zastrzeżonych 
związanych z wykonywaniem umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego także po 
rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy. 

6) Wykonawca oświadcza, że wykonany przedmiot umowy wolny będzie od wad fizycznych  
i prawnych. 

7) Wykonawca ze swojej strony ustanawia osobę odpowiedzialną za realizację umowy:  

……………………………………. - ………………..….….., tel. ………………………………..…….. 
Imię i Nazwisko   Stanowisko 

8) Zmiany osób pełniących funkcje Przedstawicieli ze strony Stron Umowy, nie wymagają aneksu do 
Umowy. Powyższe zmiany wymagają pisemnego powiadomienia drugiej Strony Umowy.  

 
§ 4. 

Zobowiązania Zamawiającego 

1) Zamawiający udostępni Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych materiały, dane i dokumentację, 
posiadane przez Zamawiającego i uznane przez Strony za niezbędne do realizacji Umowy. W przypadku 
przekroczenia ww. terminu Wykonawca może żądać przedłużenia terminu dostarczenia przedmiotu 
umowy o czas tego przekroczenia. 

2) Zamawiający ponosi odpowiedzialność za treść i zawartość merytoryczną wszelkich dokumentów  
i danych przekazywanych Wykonawcy.  

3) Zamawiający będzie udzielał w miarę posiadanej wiedzy telefonicznie, albo drogą mailową na bieżąco 
niezbędnych dla realizacji Umowy wyjaśnień, oraz przekazywał niezbędne informacje. 

4) Zamawiający udzieli pomocy Wykonawcy w miarę swych możliwości w rozwiązywaniu problemów 
technicznych, technologicznych i organizacyjnych związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy.  

5) Zamawiający ze swojej strony ustanawia osobę odpowiedzialną za realizację umowy: Krzysztof Bulanda 
– Kierownik Działu Funduszy Zewnętrznych i Środowiska, tel. 18  547 55 81 w. 110.  

 

§ 5. 

Płatności 

1)  Wynagrodzenie ryczałtowe netto za wykonanie przedmiotu umowy wynosi  ............ zł, słownie: 
………………………....................... i zostało ustalone na podstawie oferty Wykonawcy z dnia ............ 2020 r. 
Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu umowy, także koszty związane  
z wykonaniem wszystkich niezbędnych badań, operatów i opłat za wyjątkiem: opłaty skarbowej za 
zmianę pozwolenia (do Urzędu Miasta) oraz opłaty rejestracyjnej  za istotną zmianę w instalacji objętej 
pozwoleniem zintegrowanym (do Narodowego Funduszu); które to opłaty są po stronie 
Zamawiającego.   

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy 60 % wynagrodzenia umownego netto po przekazaniu 
Zamawiającemu kompletnego opracowania wniosku wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami, 
gotowego do złożenia do właściwego organu. Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie 
protokół częściowego odbioru bez zastrzeżeń. Pozostała część tj. 40 % wynagrodzenia umownego 
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netto zostanie zapłacona na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, po otrzymaniu przez 
Zamawiającego ostatecznej decyzji o zmianie pozwolenia zintegrowanego dla przedmiotowej instalacji, 
wydanej przez właściwy organ administracji państwowej i podpisaniu przez Strony Końcowego 
Protokołu Odbioru Usługi. Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę, drogą mailową,  
o otrzymaniu decyzji o otrzymaniu pozwolenia zintegrowanego celem sporządzenia Końcowego 
Protokołu Odbioru Usługi i wystawienia drugiej faktury. 

3) Do wynagrodzenia netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w dniu 
wystawienia faktury przepisami.  

4) Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w ciągu 30 dni 

licząc od dnia jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, że musi być to 

rachunek znajdujący się w elektronicznym wykazie płatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej 

Administracji Podatkowej na podstawie art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (Dz.U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.). Za termin zapłaty przyjmuje się dzień 

obciążenia rachunku Zamawiającego. 

5) Zamawiający  oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT, zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym 
pod numerem NIP 734-17-87-660 i jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT. 

6) Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT, zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym pod    
numerem NIP  …………………….….   i jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT. 

 

§ 6. 

Kary umowne 

Ustala się kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu kary umowne: 
a) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności, w wysokości 4.000,00 zł brutto. 

2) Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne: 
a) za zwłokę w dostarczeniu do siedziby Zamawiającego wniosku o zmianę pozwolenia 

zintegrowanego wraz z wymaganymi przepisami załącznikami w wysokości 500,00 zł brutto za każdy 
dzień zwłoki, licząc od umownego terminu określonego w § 2 ust. 1.a,  

b) za zwłokę w dostarczeniu uzupełnień, o których mowa w § 3 ust. 3 w wysokości 500,00 brutto za 
każdy dzień zwłoki, licząc od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego, (adekwatnie do terminu 
wyznaczonego przez organ wydający pozwolenie), 

c) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi 
odpowiedzialności, w wysokości 4.000,00 brutto, 

3) Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego za poniesione szkody 
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy niezależnie od zapłaty kar umownych 
wymienionych w nin. paragrafie. 

4) Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy bez 
dalszych wezwań. 

§ 7. 

Rozwiązanie umowy 

1) Niezależnie od uprawnień wynikających z kodeksu cywilnego, Zamawiający może odstąpić od umowy 
ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:  



str. 5 

 

a) Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy i pomimo pisemnego wezwania ze 
strony Zamawiającego do prawidłowego wykonywania umowy, bądź określającego ostateczny 
termin wykonania przedmiotu umowy, nie wykonuje go, bądź wykonuje w sposób, który daje 
uzasadnione przypuszczenie, iż nie wykona umowy w umówionym terminie,  

b) Wykonawca w rażący sposób zaniedbuje lub narusza zobowiązania umowne.  

2) Odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności  
w terminie 60 dni od powzięcia przez Zamawiającego informacji o przyczynach odstąpienia.  

3) W razie odstąpienia od umowy, Strony umowy sporządzą w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty 
rozwiązania, protokół wykonanej, a nie zapłaconej części usługi. Protokół będzie stanowić w tym 
przypadku podstawę do ostatecznego rozliczenia umowy, przy czym w razie odstąpienia od umowy 
przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa w ust. 1 Wykonawcy należy się wynagrodzenie 
wyłącznie za część przedmiotu umowy, która zgodnie ze sporządzonym Protokołem została przez 
Zamawiającego odebrana bez zastrzeżeń.  

 

§ 8.  

Prawa autorskie i prawa pokrewne 

1) W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Wykonawca: 

a) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu 
ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu 
umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, 
ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji przedmiotu umowy, zwanych dalej 
utworami; 

b) zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na 
rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami, tj. udziela Zamawiającemu praw 
zależnych. 

2) Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje z chwilą faktycznego wydania 
przedmiotu umowy Zamawiającemu, oraz bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, 
w zakresie następujących pól eksploatacji: 
a) użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek 

osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, 
b) utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników,  
c) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości,  
d) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych 

oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu, 
e) wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu, 
f) wprowadzanie zmian, skrótów, 
g) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu 

i w czasie przez niego wybranym. 

3) Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność 
wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone. 

4) Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia  
4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 666, ze. zm.)  
i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od 
obciążeń prawami tych osób, i z tego tytułu ponosi odpowiedzialność. 
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§ 9.  

Poufność 

1) Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykonywaniem danego 
zamówienia, w tym również treść i warunki umowy mają charakter poufny i mogą być, zarówno  
w trakcie jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodną wolą Stron.  

2) Zamawiający ma również prawo udostępnić odpowiednie informacje podmiotom trzecim, gdy 
obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub gdy jest to potrzebne dla właściwej eksploatacji, 
remontu lub modernizacji urządzeń Zamawiającego.  

 

§ 10. 

Rozstrzyganie sporów 

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 11. 

Postanowienia końcowe 

1) Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 
rygorem nieważności. 

2) Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

3) Nieważność któregokolwiek z postanowień Umowy nie powoduje nieważności Umowy w całości.  
 

 
 
            ZAMAWIAJĄCY:                                         WYKONAWCA: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Załącznik nr 1: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia  

Załącznik nr 2: Wzór Częściowego / Końcowego Protokołu Odbioru Usługi  

 


