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WARUNKOWA UMOWA ZLECENIE  

 

W związku z przygotowaniami do przedsięwzięcia projektowego „„Inteligentne i interaktywne, gięte 

szkło z w pełni sterowalnymi funkcjami”, zawiera się w dniu 12.12.2018 r. umowę warunkową, 

pomiędzy:  

Spółką VITROFORM Sp. z o.o., z siedzibą w Cichawie, adres: Gdów 32-420, Cichawa 152, 

zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000183817, REGON: 

351256176, NIP: 6831551438, reprezentowana przez    

….. – Członka Zarządy   

zwaną dalej  Zleceniodawcą, 

 

a 

Imię i nazwisko ……………………… zamieszkałym w ……………………, PESEL ………………………, zwanym 

dalej „Wykonawcą” 

 

1. W przypadku otrzymania informacji o rekomendowaniu projektu do dofinansowania, strony 

zobowiązują się do zawarcia umowy zlecenia na wykonanie badań przemysłowych oraz prac 

rozwojowych ukierunkowanych na opracowanie i komercjalizację zintegrowanej platformy 

zarządzającej popytem i podażą energii w obszarze odbiorców końcowych. 

2. W razie otrzymania informacji o nie uzyskaniu finansowania, o którym mowa w ust. 1: 

1)umowa ulega rozwiązaniu bez konieczności składania przez Strony dodatkowych 

oświadczeń, 

3. Warunki ostatecznej umowy zlecenia: 

 

§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dla Zamawiającego realizacji badań przemysłowych 

oraz prac rozwojowych zaplanowanych w ramach projektu.  

2. Zleceniodawca zleca wykonanie, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace wymienione we 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu raportów miesięcznych z realizacji 

badań w formie pisemnej w ilości 1 sztuki. 

4. Z odbioru prac objętych przedmiotem zamówienia sporządzony zostanie protokół odbioru 

podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcę. 

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem do realizacji 

przedmiotu zamówienia. 
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§ 3 

1. Zamawiający oświadcza, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Wykonawca 

w związku ze świadczeniem usług na mocy niniejszej umowy może mieć dostęp do informacji, 

które nie są powszechnie dostępne publicznie, a które dotyczą przedsiębiorstwa Zamawiającego i 

mają dla niego wartość gospodarczą stanowiącą tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (DZ.U. 203, nr 153, 

poz.1503 z późn. zm), zwaną dalej Tajemnicą Przedsiębiorstwa.  

2. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Tajemnicą Przedsiębiorstwa objęte są wszelkie 

dotyczące przedsiębiorstwa Zamawiającego informacje techniczne, technologiczne, 

organizacyjne, handlowe, prawne, marketingowe, operacyjne, a także informacje dotyczące 

strategii cenowych, programów i usprawnień w zakresie systemów danych. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji stanowiących 

Tajemnice Przedsiębiorstwa, tj. zobowiązuje się w szczególności do ich nie ujawniania, nie 

wykorzystywania oraz do ich nie przekazywania bez wyraźnej zgody Zamawiającego. Zakaz 

wykorzystania informacji objętych Tajemnicą Przedsiębiorstwa nie dotyczy Wykonawcy, gdy 

wykorzystywanie owych informacji stanowi bezpośrednie wykonywanie jego obowiązków 

wynikających z zawartej umowy.  

4. Wykonawca, w ramach obowiązku zachowania poufności zobowiązuje się także do 

zabezpieczenia posiadanych przez siebie informacji stanowiących Tajemnicę Przedsiębiorstwa 

przed utratą, uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą lub jakimkolwiek dostępem osób 

nieupoważnionych, informowania osób trzecich, które zyskują dostęp do takich informacji z 

naruszeniem Tajemnicy Przedsiębiorstwa. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji stanowiących 

Tajemnicę Przedsiębiorstwa w czasie trwania niniejszej umowy, a także przez okres 5 lat od jego 

zakończenia – chyba że stan tajemnicy uprzednio ustanie. 

6. W przypadku zakończenia realizacji umowy Wykonawca ma obowiązek zwrócenia 

Zamawiającemu wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących lub mogących dotyczyć 

Tajemnicy Przedsiębiorstwa, jakie Wykonawca sporządził, zebrał, opracował lub otrzymał w 

czasie trwania niniejszej umowy. Obowiązek wskazany w zdaniu poprzedzającym winien być 

wykonany przez Wykonawcę nie później niż w ciągu 3 (trzech) dni od dnia rozwiązania lub 

wygaśnięcia umowy. 

7. Wykonawca jest zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy jeżeli zostanie wezwany do 

ujawnienia informacji przez uprawniony organ na podstawie przepisów prawa i w formie 

przewidzianej tymi przepisami. 

8. Postanowienia zawarte w ust. 1-6 wiążą Strony tylko w takim zakresie , w jakim nie są sprzeczne z 

art. 35ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. 

poz. 1870 z późn. zm. ). 

§ 4 

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie od 01.07.2019 r. do 30.06.2021 r. 

§ 5 

1. Wykonawca będzie pełnić w projekcie funkcję Kierownika B+R  

2. Miesięczny wymiar prac wynosi 50 godzin. 

3. Stawka za godzinę pracy wynosi xxxx zł 

4. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 

brutto xxxx zł miesięcznie. 
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5. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy wyniesie xxxxxx 000,00 zł 

6. Wynagrodzenie określone w ust. 5 pokrywa wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 

niniejszej umowy. 

7. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto bankowe, którego numer Wykonawca 

zobowiązuje się dostarczyć w dniu zawarcia umowy zlecenia na wykonanie badań przemysłowych 

oraz prac rozwojowych. 

8. Termin płatności 7 dni od daty prawidłowego wystawienia rachunku. 

 

§ 6 

 

1. Wykonawca oświadcza, że wszystkie mogące stanowić przedmiot praw autorskich wyniki prac 

przygotowane w ramach niniejszej Umowy będą oryginalne, bez niedozwolonych zapożyczeń z 

prac osób trzecich, oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom trzecim, w 

szczególności praw autorskich innych osób. 

2. W ramach niniejszej Umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego wszystkie autorskie prawa 

majątkowe z chwilą wydania przedmiotu umowy potwierdzone poprzez podpisanie protokołu.  

3. Przeniesienie praw majątkowych do przedmiotu umowy następuje w najszerszym dopuszczalnym 

prawem zakresie, tj. obejmuje wszystkie znane w momencie zawarcia Umowy pola eksploatacji, a 

w szczególności: 

 Trwałe lub czasowe zwielokrotnianie dowolnymi środkami oraz dowolna formą, w 

szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz technika 

cyfrową w całości bądź w jakiejkolwiek części; 

 Wprowadzanie do obrotu, udostępnianie odbiorcom trzecim, odpłatne, nieodpłatne, 

digitalizacji, prezentowanie publicznie, odtwarzanie; 

 Łącznie w całości lub w części z innymi materiałami;  

 Zezwalanie na wykonywanie zależnych praw autorskich do modyfikacji przedmiotu umowy 

lub jego części, a także wytwarzanie wszelkich przedmiotów zależnych lub inspirowanych; 

 Korzystanie z przedmiotu umowy, w tym tłumaczenie, przystosowywanie, zmianę, 

modyfikację, rozbudowę, lub jakiekolwiek inne zmiany w przedmiocie umowy; 

 Instalację, ładowanie, uruchamianie i przechowywanie na dowolnej ilości urządzeń 

komputerowych Zamawiającego oraz podmiotów trzecich; 

 Publiczne rozpowszechnianie przedmiotu umowy lub jego kopii, w tym poprzez sieć Internet i 

intranet; 

 Przemysłowe lub komercyjne zastosowanie w wielu lokalizacjach; 

 Sporządzanie kopii zapasowych lub archiwalnych przedmiotu umowy i korzystanie z niego 

równocześnie z przedmiotem umowy. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na następcze przeniesienie przez Zleceniodawcę pełni majątkowych 

praw autorskich do przedmiotu umowy na jakąkolwiek osobę trzecią bez jakichkolwiek 

ograniczeń. Wykonawca nie będzie wnosił z tego tytułu żadnych roszczeń. 

5. Przeniesienie praw majątkowych do przedmiotu umowy następuje bez ograniczenia w czasie i 

zasięgu terytorialnego. 

6. Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy osoby, z którymi 

współpracował Wykonawca w realizacji zadania, nie są uprawnione do wykonywania praw 

zależnych do przedmiotu umowy.  

7. W przypadku, gdyby powstały inne możliwości niż wymienione w ust. 3 pola eksploatacji, 

Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na pisemne wezwanie przez Zamawiającego w 
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terminie 3 (trzech) dni, na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie bez prawa do 

dodatkowego wynagrodzenia. 

8. Strony zgodnie oświadczają, iż prawa i inne dochody, jakie przynosić może przedmiot umowy, w 

szczególności z tytułu udzielania przez Zamawiającego prawa do korzystania z przedmiotu 

umowy – przypadać będą w całości Zamawiającemu bez prawa Wykonawcy do żądania 

jakiegokolwiek wynagrodzenia z tego tytułu. Postanowienie to nie wyklucza praw twórców 

wynalazku uregulowanych w art. 22 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. –Prawo własności 

przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1410) 

9. W przypadku braku skutecznego przeniesienia przez Wykonawcę na Zamawiającego autorskich 

praw majątkowych do przedmiotu umowy, Ekspert będzie odpowiedzialny względem 

Zamawiającego za wszelkie roszczenia zgłaszane Zamawiającemu lub jego następcom prawnym, 

w związku z korzystaniem z przedmiotu umowy i zobowiązuje się zaspokoić wszelkie takie 

roszczenia. 

10. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z 

prawami autorskimi przeciwko Zamawiającemu, Ekspert niezwłocznie powiadomi o tym 

Zamawiającego. Jednocześnie Ekspert zwalnia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności 

wynikającej z roszczeń osób trzecich podniesionymi w związku z autorskimi prawami do 

przedmiotu umowy. 

11. Autorskie prawa majątkowe przechodzą na Zamawiającego – bez konieczności składania przez 

Strony dodatkowych oświadczeń – z chwilą całkowitej zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w 

§ 5 ust. 5. 

§ 7 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1.w wysokości 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 5 w razie odstąpienia przez 

Wykonawcę od umowy bez podania przyczyny , 

2. w wysokości 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 5 w razie odstąpienia przez 

Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

§ 8 

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zadania innym podmiotom. 

2. W przypadku naruszenia postanowienia zawartego w ust. 1 Zamawiający może wypowiedzieć 

Umowę ze skutkiem natychmiastowym z zachowaniem prawa do kary umownej określonej w § 7 

ust. 2.  

§ 9 

Dokumenty wytworzone w trakcie realizacji przedmiotu umowy powinny być oznakowane zgodnie z 

wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka. 

 

§ 10 

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy: 

a) Kodeksu Cywilnego; 

b) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity 

Dz.U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm. ). 



5 

 

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 (jednym) dla 

Wykonawcy i dla Zamawiającego. 

 

 

 

Zamawiający       Wykonawca 

 

 

…………………………………………………….    …………………………………………………….. 

 


