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Załącznik nr. 4 do zapytania ofertowego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej, 

dobór, dostawa i kompleksowy montaż urządzeń oraz stworzenie i uruchomienie systemu 

automatyki w celu opomiarowania Centrum Badań i Rozwoju firmy KAN”.  

 

UMOWA Nr. ……………………………………..…………… 

 

Umowa zawarta w Białymstoku w dniu ………………………………… pomiędzy: 

 

1) firmą KAN Sp. z o.o. z siedzibą w Kleosinie (k. Białegostoku) przy ul. Zdrojowej 51 wpisaną do 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku pod numerem 

0000187613, NIP: 9661319453, Regon: 050637490,  

zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 

 

- ……………………………………………… – ……………………………………………………………………….., 

- ……………………………………………… – ……………………………………………………………………….., 

 

oraz 

 

2) firmą ………………………………………………………… z siedzibą w …………………….…………………… przy ul. 

……………………………………………………….……., prowadzącą działalność gospodarczą w oparciu o wpis do 

Krajowego Rejestru Sądowego nr……………………………………………………………, NIP 

……………………………., REGON …………………………………….………., zwaną dalej „Wykonawcą”,  

reprezentowaną przez: 

 

- ………………………………. – ………………………………………………………………………… 

- ……………………………….. - …………………………………………………………………………   
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§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego prac 

projektowych oraz instalacyjnych dla Inwestycji pn: „Wykonanie dokumentacji projektowej, dobór, 

dostawa i kompleksowy montaż urządzeń oraz stworzenie i uruchomienie systemu automatyki w 

celu opomiarowania Centrum Badań i Rozwoju firmy KAN”. 

Szczegółowy zakres prac podano w Zapytaniu ofertowym i załącznikach do Zapytania ofertowego, 

która to dokumentacja stanowi załącznik 1 do niniejszej umowy. 

2. Rezultaty zleconych prac objętych przedmiotem Umowy zostaną opisane w opracowanej przez 

Wykonawcę Dokumentacji Projektu przedstawiającej wszystkie istotne informacje, co do 

przeprowadzonych prac i ich wyników wraz z wszystkim rysunkami, projektami technicznymi, 

projektami wykonawczymi, schematami, schematami logicznymi, programami, kodami 

źródłowymi, instrukcją obsługi, zdjęciami, opisami i innymi informacjami obrazującymi wykonane 

prace i osiągnięte rezultaty, a także uzyskane prototypy, deklaracje zgodności, certyfikaty i atesty.  

3. Wykonawca oświadcza, że wszystkie zaplanowane prace będą wykonane zgodnie z przygotowaną 

przez niego Dokumentację projektu.  

4. Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu Umowy własnych materiałów i urządzeń. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy 

technicznej, obowiązującymi przepisami, normami, aprobatami technicznymi oraz na ustalonych 

niniejszą Umową warunkach. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Umowy z poszanowaniem zasad Bezpieczeństwa i 

Higieny Pracy. 

7. Zamawiający może zmniejszyć umowny zakres robót. W takim wypadku nastąpi zmniejszenie 

wynagrodzenia Wykonawcy w sposób określony w § 3 ust. 9 Umowy. 

 

§ 2 

Termin wykonania umowy 

1. Termin realizacji przedmiotu umowy:  

1.2. Rozpoczęcie prac        02.01.2019 

1.3. Zakończenie prac        08.03.2019 

Termin rozpoczęcia prac rozumiany jest jako data rozpoczęcia prac projektowych.  
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Termin zakończenia prac rozumiany jest jako data podpisania protokołu odbioru końcowego 

przedmiotu Umowy w trybie zgodnym z § 2 ust. 7 Umowy.  

2. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o każdym zagrożeniu 

opóźnienia robót spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków przez 

Zamawiającego a także opóźnieniem spowodowanym przez wykonawców wprowadzonych na plac 

budowy. 

3. Opóźnienia powstałe wskutek działania siły wyższej, przez którą rozumie się: klęski żywiołowe, 

huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, działania wojenne i inne 

nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą stron niniejszej 

Umowy, nie skutkują naliczeniem kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 1.  

4. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt. 3 strony ustalą nowy termin 

wykonania Umowy w drodze aneksu. Zmiana terminu realizacji umowy może również nastąpić, 

jeżeli łączna wartość robót dodatkowych, w rozumieniu § 3 ust. 4 umowy, przekracza 20 % kwoty 

wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 3 ust. 1 umowy. 

5. Zamawiający może w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie zawiesić wykonanie Umowy 

na okres nieprzekraczający 24 miesięcy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje prawo do 

roszczenia zapłaty wynagrodzenia za niewykonaną część przedmiotu umowy. Wykonawca może 

żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części Umowy oraz zapłaty za 

zakupione i dostarczone na budowę niewbudowane materiały. Wykonawcy nie przysługuje 

jakiekolwiek wynagrodzenia ani odszkodowanie za okres zawieszenia wykonania Umowy.  

6. Harmonogram rzeczowo-finansowy prac uzgodniony z Zamawiającym stanowi załącznik nr 3 do 

niniejszej umowy. Harmonogram uwzględnia także roboty wykonywane przez innych wykonawców 

wprowadzonych na plac budowy przez Zamawiającego i jest z nimi uzgodniony .  

7. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do dokonania Odbioru Końcowego na piśmie. 

Warunkiem podpisania protokołu Odbioru Końcowego jest: 

a) Sprawdzenie zgodności z wymaganiami (wybrane czujniki, zakresy pomiarowe, dokładności), 

b) Sprawdzenie miejsca montażu + zakresy ruchowe, 

c) Sprawdzenie czy wszystkie czujniki zczytują poprawnie dane (+czy z dobrą częstotliwością), 

d) Sprawdzenie poprawności stworzonych analiz i możliwości tworzenia nowych, 

e) Sprawdzenie ilości pól dodatkowych do wpisywania danych, 

f) Sprawdzenie czy prawidłowo sygnalizuje błąd/awarię/kondensację, 

g) Sprawdzenie czy spełnione zostały wszystkie wymagania, 
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h) Przeszkolenie użytkowników ze strony Zamawiającego.  

8. Zamawiający wymaga ponadto, aby legalność zakupu sprzętu i oprogramowania oraz realizacja 

serwisu na terenie kraju była potwierdzona w formie pisemnej przez przedstawicielstwo 

producenta w kraju. 

9. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, że prace podlegające Odbiorowi Końcowemu nie 

zostały wykonane lub zostały wykonane nienależycie, Zamawiający - niezależnie od innych 

uprawnień przysługujących mu z tego tytułu - ma prawo wyznaczyć Wykonawcy odpowiedni termin 

na wykonanie prac lub poprawienie prac wykonanych wadliwie, a w przypadku niedotrzymania 

tego terminu ma prawo od Umowy odstąpić w całości lub w części. Prawo do odstąpienia 

przysługuje w ciągu 30 dni od dnia stwierdzenia niezachowania przez Wykonawcę dodatkowego 

terminu do wykonania lub poprawy wykonania prac. 

§ 3 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

ryczałtowe w kwocie ……………… zł (słownie: ……………………………………………………………… złotych) 
plus należny podatek VAT z zastrzeżeniem prawa do zmian w  wynagrodzeniu ryczałtowym, 

wynikającego z ust. 4, 8 i 9.  

2. Wynagrodzenie określone w ust.1. obejmuje wszystkie roboty i czynności przewidziane do 
realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie ryczałtowe uwzględnia 

wszystkie warunki, a także okoliczności i zagrożenia, które przy dołożeniu należytej staranności, w 
stosunkach danego rodzaju można było przewidzieć. 

3. Przedłożone przez Wykonawcę wraz z ofertą kalkulacje szczegółowe kosztów (kosztorysy) są dla 

Zamawiającego wyłącznie materiałem pomocniczym na temat przyjętej technologii wykonawstwa i 

zasad rozliczeń. Zamawiający nie ma obowiązku weryfikacji załączonych projektów, które 
Wykonawca sporządził samodzielnie i na własne ryzyko. Ewentualne błędy projekcie (np. zaniżenie 

ilości) nie są podstawą do żądania przez Wykonawcę dodatkowej zapłaty. Przyjęte w projekcie 
ceny jednostkowe będą przyjmowane wyłącznie do rozliczeń powykonawczych, ewentualnych 

robót dodatkowych, zamiennych lub przerwanych. 
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4. Za prace dodatkowe, nieobjęte przedmiotem Umowy (wynikające ze zmian dokonanych na 

wniosek Zamawiającego, wynikające z dodatkowych zleceń Zamawiającego) Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy wynagrodzenie dodatkowe wyliczone na podstawie cen jednostkowych występujących 

w ofercie lub wg wynagrodzenia umownego odrębnie ustalonego przez Strony. Konieczność 

wykonania robót dodatkowych Wykonawca zgłosi Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem i 
wyceną. Wykonanie prac dodatkowych może nastąpić po otrzymaniu pisemnego zlecenia 

wykonania tych prac od Zamawiającego, ustalającego jednocześnie warunki ich wykonania i 
płatności, potwierdzonego aneksem do Umowy. W razie gdyby z powodu błędów lub zaniechania 

Wykonawcy powstała konieczność wykonania prac dodatkowych lub zamiennych, prace takie 
zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia. W razie bezskutecznego 

wezwania Wykonawcy do wykonania takich prac, zostaną one wykonane przez Zamawiającego na 

koszt Wykonawcy.   

5. Wykonawcy znany jest Plan budynku, oraz rozmieszczenie pomieszczeń. 

6. Roboty, które nie zostały zlecone przez Zamawiającego, nie podlegają rozliczeniu i Wykonawca nie 

otrzyma za nie wynagrodzenia. 

7. Postanowienia wg pkt. 6 nie dotyczą sytuacji, gdy wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych 

jest niezbędne w celu uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia lub zapobieżenia 
stratom, jakie mógłby ponieść Zamawiający - w takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do 

niezwłocznego działania bez zlecenia. 

8. Wynagrodzenie określone w ust. 1 odnosi się do prac wykonanych zgodnie z dokumentacją. 
Zamawiający ma prawo skierować do realizacji wersje zamienne z odpowiednim wyprzedzeniem 

na następujących zasadach: 

a) rozwiązania zamienne mogą być wprowadzone po obustronnych pisemnych uzgodnieniach 
uszczegóławiających parametry techniczne i ceny jednostkowe wykonania tych prac oraz 

urządzeń,  

b) wszelkie oszczędności z tytułu zastosowania rozwiązań zamiennych pomniejszą 
wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy, 

9. W przypadku zmniejszenia umownego zakresu robót wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 

1 ulega zmniejszeniu o wartość robót zaniechanych (przerwanych) wyliczonych według cen 

jednostkowych lub danych do kosztorysowania określonych w ofercie Wykonawcy stanowiącej 
załącznik nr 2.  

10. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktur 

częściowych wystawianych w cyklach miesięcznych i faktury końcowej. 
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11. Faktury częściowe oraz faktura końcowa wystawiane będą przez Wykonawcę na podstawie 

protokołów zaawansowania robót podpisanych przez przedstawiciela Zamawiającego i 
Wykonawcy. Każdorazowo do dostarczonej faktury musi być załączony protokół zaawansowania 

robót. Brak załączonego protokołu zaawansowania robót, potwierdzającego wykonanie zakresu 

prac objętych daną fakturą, upoważnia Zamawiającego do wstrzymania płatności i zwrotu faktury. 
Protokół zaawansowania robót będzie wystawiany komisyjnie ze strony Zamawiającego, w 

określonych terminach zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Na etapie realizacji 
zostanie przedstawiony wzór protokołu zaawansowania robót. 

12. Płatność faktur będzie następowała na konto w banku Wykonawcy 

nr……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

13. W terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury wraz z załączonym podpisanym przez obie strony 
protokołem zaawansowania robót, płatności faktur będą następowały w wysokości 85% wartości 

netto + 100% podatku VAT. Pozostałe 15% wartości netto faktury będzie zapłacone Wykonawcy 
po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.  

14. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, posiada numer NIP: 9661319453. 

15. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, posiada numer NIP:…………………………… 

16. Wynagrodzenie określone w ust. 1 będzie płatne zgodnie z harmonogramem płatności, który 

zostanie określony przez strony w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. 

 

§ 4 

Zobowiązania Stron 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, treścią i celem Umowy, przy zachowaniu najwyższej staranności uwzględniając 

zawodowy charakter prowadzonej działalności, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy 
technicznej i stosowanymi normami technicznymi, oraz zgodnie z wymaganiami funkcjonalnymi. 

2. Wykonawca oświadcza, iż:  

a) posiada wiedzę, doświadczenie, urządzenia i narzędzia, w tym informatyczne niezbędne do 

prawidłowego wykonania Umowy,  

b) personel Wykonawcy wykonujący prace w ramach realizacji Umowy posiada doświadczenie i 
kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy. 

 
 

§ 5 

Gwarancja 
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1. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia uprawnień z tytułu gwarancji za wady przez okres 

…………………………… lat  od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Strony zgodnie 
oświadczają, że okres rękojmi równy jest okresowi udzielonej gwarancji, chyba że okres rękojmi 

przewidziany przez przepisy Kodeksu cywilnego jest dłuższy – wówczas zastosowanie ma okres 

przewidziany przez Kodeks cywilny. 

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane w wykonaniem obowiązków wynikających z 

gwarancji. 

3. Dla zachowania uprawnień z tytułu gwarancji wystarczające jest zgłoszenie do Wykonawcy 

istnienia wady w okresie obowiązywania gwarancji.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń dotyczących konieczności dokonywania 

napraw gwarancyjnych i wykonywania obowiązków gwarancyjnych: na adres e-mail: 

………………………………………………………………………………… lub na adres Wykonawcy: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu wsparcia technicznego w wymiarze 

150 godzin rocznie przez okres ……………… lat, licząc od dnia podpisania protokołu końcowego. 
Strony przez wsparcie techniczne rozumieją pomoc w np. tworzeniu nowych analiz, koniecznych 

aktualizacjach, zmianach w systemie, awariach sprzętu, itp. 

6. Wykonawca zapewni, w okresie obowiązywania gwarancji, że czas reakcji serwisu na zgłoszone 
awarie wyniesie nie więcej niż ………………………… godzin. 

7. Wykonawca zapewni, że w okresie obowiązywania gwarancji czas usunięcia usterki od momentu 

jej zdiagnozowania przez Wykonawcę wyniesie nie więcej niż ...........………………. dni. 

8. Po okresie gwarancji przez okres 5 lat, Wykonawca zobowiązuje się do odpłatnego świadczenia 
usług serwisowych (zarówno reakcja serwisu na zgłoszenie jak i naprawa usterki) w kwotach: 

a) Koszt dojazdu - …………………………….…….., 

b) Koszt roboczo-godziny ……………………………….. (bez kosztów dojazdu, na podstawie protokołu 

przedstawiającego faktyczny czas pracy – biorąc pod uwagę np. logi, fizyczną bądź zdalną 
obecność) 

c) Koszt zakwaterowania - ………………………………….….; 

 

§ 6 

Kary umowne 

1. Zamawiający ma prawo do nałożenia na Wykonawcę kar umownych, a Wykonawca jest 

zobowiązany do zapłaty nałożonych na niego kar umownych za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie przedmiotu Umowy w następujących przypadkach i wysokościach: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy z winy Wykonawcy w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 3  



 

 

 

Projekt: UDA-RPPD.01.02.01-20-0062/16-00 

 Projekt współfinansowany w ramach Oś Priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu,  

Działanie 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w 

przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz 

rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach. 

 

8 

b) za zwłokę w wykonaniu usług serwisowych (czas reakcji na zgłoszenie awarii) z winy 

Wykonawcy w wysokości 200 EUR za każdy dzień zwłoki 

c) za zwłokę w wykonaniu usług serwisowych (czas usunięcia usterki) z winy Wykonawcy w 
wysokości 200 EUR za każdy dzień zwłoki 

2. Wysokość kar umownych podlega zsumowaniu do wysokości 50% wartości wynagrodzenia 

umownego określonego w §3 odpowiednio do zadań określonych w §1 niniejszej Umowy. 

3. Zastrzeżenie wyżej określonych kar umownej nie ogranicza Stron w dochodzeniu odszkodowania 
uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

 

§ 7 

Prawa autorskie 

1. Wykonawca oświadcza i zapewnia Zamawiającego, że do czasu podpisania protokołu Odbioru 

Końcowego jest i będzie wyłącznym podmiotem praw autorskich do wszelkich rezultatów prac 
objętych przedmiotem niniejszej Umowy, w tym jest i będzie wyłącznym podmiotem praw 

autorskich do Dokumentacji Projektu i wszystkich jej elementów (z wyłączeniem Oprogramowania 
Standardowego), w tym programów komputerowych (dalej razem nazywane „Utworami”). Prawa 

autorskie do Utworów przysługują i będą mu przysługiwać w pełnym zakresie, są i będą wolne od 
jakichkolwiek wad prawnych, a w szczególności nie są i nie będą ograniczone lub obciążone w 

żaden sposób jakimikolwiek prawami osób trzecich. 

2. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że według jego najlepszej wiedzy Utwory są nowe i oryginalne. 

3. Wykonawca oświadcza i zapewnia, iż nie zawarł i nie zawrze żadnej umowy w przedmiocie 

przeniesienia lub innego rozporządzenia przysługującymi mu prawami autorskimi do Utworów, nie 
udzielił żadnej licencji na korzystanie z Utworów, jak również nie jest i nie będzie zobowiązany do 

zawarcia takich umów w przyszłości.  

4. Strony zgodnie ustalają, iż z dniem podpisania przez Strony protokołu Odbioru Końcowego prac, 
lub odpowiednio protokołu Odbioru Częściowego w ramach wynagrodzenia określonego w §3 ust. 

1 Umowy na Zamawiającego przechodzą w pełnym zakresie wszelkie prawa wyłączne do 
Utworów, w tym majątkowe prawa autorskie do Utworów uprawniające Zamawiającego do 

korzystania z Utworów, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszystkich istniejących w 

tej dacie polach eksploatacji, w tym w szczególności na następujących polach eksploatacji: 

a) wykonanie wytworów według Utworów lub ich elementów, 

b) wytwarzanie, używanie, oferowanie wprowadzanie do obrotu oraz eksportowanie urządzeń 

wykonanych w oparciu o Utwory,  

c) wytwarzanie, używanie, oferowanie wprowadzanie do obrotu oraz eksportowanie urządzeń 
wykonanych w oparciu o prototyp, 

d) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie każdą znaną techniką nieograniczonej 

liczby egzemplarzy Utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, 

techniką cyfrową i każdą inną znaną techniką,  
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e) w zakresie obrotu oryginałami Utworów albo egzemplarzami Utworów, na których zostały 

utrwalone – wprowadzenie do obrotu, sprzedaż, użyczenie lub najem oryginału i/ lub 
egzemplarzy Utworów,  

f) rozpowszechnianie Utworów wytworzonych inaczej niż określono wyżej, w tym publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie Utworów, 
aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

wprowadzanie do pamięci komputera, opracowywanie komputerowe, przesyłanie przez 

Internet, używanie Utworów we wszelkich formach reklamy Zamawiającego i jej działalności, 

g) zgłoszenia Utworów w celu uzyskania ochrony wyłącznej z tytułu praw własności przemysłowej 
lub innych praw własności intelektualnej w urzędach i organach krajowych i zagranicznych,  

h) udzielanie licencji na korzystanie z Utworów, a także w wykorzystanie w każdym innym celu 

według potrzeb Zamawiającego 

5. Wykonawca oświadcza, iż w ramach wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1 Umowy z datą 
podpisania przez Strony protokołu Odbioru Końcowego prac lub odpowiednio protokołu odbioru 

Częściowego prac przenosi na Zamawiającego pozostałe prawa wyłączne (patenty, prawa 
ochronne, prawa z rejestracji) do rozwiązań wchodzących w skład Utworów.  

6. Wykonawca oświadcza, iż w ramach wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1 Umowy z datą 

podpisania przez Strony protokołu Odbioru Końcowego prac lub odpowiednio protokołu Odbioru 
Częściowego prac upoważnia Zamawiającego do wykonywania osobistych praw autorskich do 

Utworów. Wykonawca zobowiązuje się powstrzymać się od osobistego wykonywania uprawnień z 

tytułu osobistych praw autorskich do Utworów oraz niniejszym zrzeka się wobec Zamawiającego 
praw do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń majątkowych z tego tytułu.  

7. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1 Umowy z datą podpisania przez 

Strony protokołu Odbioru Końcowego prac lub odpowiednio protokołu Odbioru Częściowego prac 
przenosi na Zamawiającego uprawnienia do wykonywania praw zależnych do Utworów, tj. 

korzystania i rozporządzania opracowaniami Utworów oraz zezwalania osobom trzecim na 
rozporządzanie opracowaniami Utworów i zezwalania na korzystanie z tych opracowań. 

Zamawiający jest uprawniony do dokonywania zmian w utworach i ich modyfikowania w tym 

przeróbki i adaptacje oraz łączenia z innymi dziełami. 

8. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1 Umowy z datą podpisania przez 
Strony protokołu Odbioru Końcowego prac lub odpowiednio protokołu Odbioru Częściowego prac 

przenosi na Zamawiającego wszelkie prawa do patentów i pozostałych praw własności 
przemysłowej oraz wszelkich zgłoszeń rejestracyjnych zawartych w Dokumentacji Projektu i 

przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo do uzyskania i korzystania z ww. Wykonawca zawarł 
z twórcą umowę, w której twórca zrzekł się prawa do wynagrodzenia za korzystanie z wynalazku 

przez zamawiającego (art. 22 ust. 1 p.w.p.).  

9. W przypadku rozszerzenia nowych pól eksploatacji, na których Zamawiający będzie 

zainteresowany wykorzystywać Utwory, ich elementy i wytwory wykonane według Utworów lub 
ich elementów Wykonawca po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia w tym przedmiocie, w 

terminie 14 dni przeniesie na Zamawiającego odpowiednie prawa autorskie za wynagrodzeniem 
nie wyższym niż 100 zł brutto (słownie: sto złotych) za każde nowe pole eksploatacji.  
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10. Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych przechodzi na Zamawiającego własność 

nośników, na których utrwalono Utwory. 

11. Wyłączne prawo do korzystania i rozporządzania Utworami, jak również wyłączne prawo do 
zezwolenia na wykonywania zależnych praw autorskich do Utworów, zamawiający może przenieść 

bez ograniczeń na osoby trzecie. 

12. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że w przypadku Oprogramowania Standardowego, którego 
nie jest producentem, uzyskał lub uzyska zgodę producenta lub podmiotu upoważnionego przez 

producenta, na korzystanie z Oprogramowania Standardowego lub jego aktualizacji, w tym na 

przekazywanie dokumentów zawierających warunki licencji. 

13. Przez Oprogramowanie Standardowe strony rozumieją oprogramowanie powszechnie dostępne 

(systemowe, bazodanowe, firmware, narzędziowe, biblioteki oprogramowania, itp.), którego 

producentem jest podmiot trzeci. 

14. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1 Umowy przekaże Zamawiającemu 
począwszy od dnia podpisania przez Strony protokołu Odbioru Końcowego prac lub odpowiednio 

protokołu Odbioru Częściowego prac (chyba, że Strony na piśmie pod rygorem nieważności ustala 
inaczej), licencje udzielone przez producentów tego Oprogramowania Standardowego lub 

podmioty upoważnione przez producentów, na korzystanie z Oprogramowania Standardowego lub 
jego aktualizacji.  

15. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że z tytułu licencji na Oprogramowanie Standardowe 

Zmawiający nie będzie zobowiązany do zapłaty żadnego wynagrodzenia na rzecz żadnego 

podmiotu w żadnym czasie.  

16. Z chwilą przekazania licencji na korzystanie z Oprogramowania Standardowego, własność 
nośników, na których utrwalono Oprogramowanie Standardowe lub jego aktualizacje przechodzi 

na Zamawiającego. Wszystkie przekazane pliki powinny być pozbawione zabezpieczeń w postaci 
haseł, kodów, itp.  

17. Jeżeli jakakolwiek osoba trzecia wystąpi z roszczeniami przeciwko Zamawiającemu w związku z 

naruszeniem praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej lub przemysłowej do 
Utworów lub Oprogramowania Standardowego, Wykonawca udzieli Zamawiającemu wszelkiego 

wsparcia przy obronie przed takimi roszczeniami oraz pokryje wszelkie koszty, wydatki i zapłaci 

odszkodowania związane z takimi roszczeniami. Wykonawca zwolni Zamawiającego także z 
odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu wszelkich roszczeń w związku z naruszeniem patentu 

o udzielenie, którego wystąpi Zamawiający na podstawie badań przemysłowych i prac badawczo – 
rozwojowych przeprowadzonych przez Wykonawcę, jak również praw ochronnych na wzory 

użytkowe, praw z rejestracji wzorów przemysłowych, praw do znaków towarowych, nazwy 
handlowej.  

18. Zamawiającemu przysługuje prawo do wszelkich poufnych wiadomości o charakterze technicznym 

lub technologicznym (know-how) uzyskanym w trakcie realizacji umowy. 
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§ 8 

Klauzula poufności 

1. Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawcę od Zamawiającego w związku z realizacją prac 

będących Przedmiotem Umowy mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji prac 

będących Przedmiotem Umowy. Wykonawca będzie zachowywał zasady najściślejszej poufności w 
stosunku do wszystkich w/w informacji. 

2. W okresie obowiązywania Umowy oraz po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu Wykonawca nie będzie 

publikować, ujawniać ani udzielać żadnych informacji uzyskanych od Zamawiającego, które uzyska 
w związku z realizacją Umowy bez zgody Zamawiającego.  

3. Wykonawca odpowiada za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków zapewniających 

dochowanie wyżej wymienionej klauzuli poufności przez swoich pracowników, podwykonawców i 
konsultantów. 

4. Klauzula poufności nie dotyczy informacji powszechnie znanych, w szczególności udostępnianych 

przez Zamawiającego na stronach www. 

 

§ 9 

Porozumiewanie się Stron 

1. Powiadomienia, oświadczenia, wnioski związane z realizacją Umowy wymagają formy pisemnej. 

2. Korespondencja może być przekazywana pocztą elektroniczną. 

3. Korespondencję należy kierować na wskazane adresy: 

 

a) Korespondencja kierowana do Zamawiającego: 
 

Adres:    ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin  

Imię i nazwisko:  …………………………………………………………………………………………………,  

e-mail: ……………………………………………, tel.: ……………………………, 

Imię i nazwisko:  …………………………………………………………………………………………………,  

e-mail: ……………………………………………, tel.: ……………………………, 
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b) Osoby do kontaktu ze strony Zamawiającego: 

  

Imię i nazwisko:  …………………………………………………………………………………………………,  

e-mail: ……………………………………………, tel.: ……………………………, 

Imię i nazwisko:  …………………………………………………………………………………………………,  

e-mail: ……………………………………………, tel.: ……………………………, 

c) Korespondencja kierowana do Wykonawcy: 

 

 Adres:    …………………………………………………………………………………………………… 

 

Imię i nazwisko:  …………………………………………………………………………………………………,  

e-mail: ……………………………………………, tel.: ……………………………, 

Imię i nazwisko:  …………………………………………………………………………………………………,  

e-mail: ……………………………………………, tel.: ……………………………, 

d) Osoby do kontaktu ze strony Wykonawcy: 

  

Imię i nazwisko:  …………………………………………………………………………………………………,  

e-mail: ……………………………………………, tel.: ……………………………, 

Imię i nazwisko:  …………………………………………………………………………………………………,  

e-mail: ……………………………………………, tel.: ……………………………, 

4. Zmiana danych wskazanych w ust. 3 pkt a - d, nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie 
pisemnego powiadomienia drugiej Strony. 

5. Osoby wskazane w ust. 3 są upoważnione do realizacji wszelkich bieżących spraw związanych z 

wykonywaniem przedmiotu Umowy, w tym do prowadzenia korespondencji, podpisywania 
protokołów odbioru. 
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§10 

Rozstrzyganie sporów 

1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania, by ewentualne spory i nieporozumienia wynikające z 

Umowy rozstrzygnąć ugodowo. 

Jeżeli po upływie 30 dni od daty powstania sporu Zamawiający i Wykonawca nie będą w stanie 
rozstrzygnąć sporu ugodowo, spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 
 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integralną część: 

a) Załącznik nr 1 - Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami 

b) Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy 

c) Załącznik nr 3 - Harmonogram rzeczowo-finansowy 
 

 

 

Zamawiający:            Wykonawca: 

…………………………………………………        ………………………………………………… 

…………………………………………………        ………………………………………………… 

…………………………………………………        ………………………………………………… 


