Wzór umowy do Zapytania ofertowego
Umowa
Zawarta w dniu ….............2019r. w Warszawie pomiędzy:
Inowatronika Tomasz Radomski, z siedzibą przy ul. Mokre 34B, 86-302 Grudziądz, NIP: 876-21-82908, REGON: 340287716, reprezentowaną przez Tomasz Radomski– właściciel firmy zwanymi
dalej Zleceniodawcą
a
……………………………………….., zamieszkałym ………………, /legitymującym się dowodem
osobistym seria i nr ………………, PESEL ………………, zwaną/zwanym dalej Zleceniobiorcą lub
Wykonawcą.
§1
Na podstawie niniejszej umowy Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania
prac w zakresie świadczenia usług Programisty, do projektu współfinansowanego w ramach
Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach projektu nr
POIR.04.01.04-00-0101/16 pt. „Miniaturowy, dwuczęstotliwościowy, jednoukładowy system scalony
do precyzyjnej nawigacji satelitarnej GPS/Galileo zintegrowany z procesorem aplikacyjnym
dedykowany do urządzeń IoT o niskim poborze mocy”.
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie wykonywała istotną część zadań związanych ze
wspomaganiem rozwoju oprogramowania układu NaviSoc, w tym wspomaganie programisty
niskopoziomowego. Ponadto w ramach pracy programisty przewidziane są zadania dotyczące
wykonania badań weryfikacyjnych i testowych wszystkich typów egzemplarzy układu NaviSoc,
wykonanie bibliotek oprogramowania. napisanie i testowanie oprogramowania aplikacyjnego
urządzeń, określenie i wykonanie interfejsów komunikacyjnych do oprogramowania aplikacyjnego w
tym:
 testy serii urządzeń pilotażowych wespół z konstruktorem/elektronikiem
 wykonanie końcowej dokumentacji oprogramowania.
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna głównie za:
 opracowywanie przykładowych aplikacji dla układu NaviSoC
 opracowanie oprogramowania układu nawigacyjnego NaviSoC badawczego,
 wspomaganie programisty niskopoziomowego w zakresie implementacji
obliczeniowych
w układzie FPGA oraz implementacji w NaviSoC.
 testy całego systemu i aplikacji.
 przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wdrożenia produktu

bloków

Ponadto do zadań Wykonawcy należeć będzie:
a) inicjowanie wszelkich działań związanych z zapewnieniem prawidłowej realizacji projektu w
zakresie jego warstwy merytorycznej;
b) współpracowanie z osobami wchodzącymi w skład zespołu badawczego Zamawiającego,
i współodpowiedzialnymi za prawidłową realizację warstwy merytorycznej projektu;
Projekt współfinansowany w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

c) branie czynnego udziału w badaniach przemysłowych i pracach rozwojowych, nadzorowanie
postępu w realizacji projektu, zapewnianie zgodności realizacji projektu z wymogami
wskazanymi przez Zamawiającego;
d) sporządzanie dokumentacji projektu przy udziale zespołu badawczego Zamawiającego,
weryfikowanie kierunków badań przemysłowych i prac rozwojowych pod kątem możliwości
uzyskania zakładanych celów.
§2
1. Za wykonanie prac określonych w §1 Zleceniobiorca otrzyma po ich wykonaniu wynagrodzenie
w wysokości …….... zł brutto za jedną przepracowaną godzinę pracy na rzecz projektu x
maksymalnie 1836 godz. w projekcie = ……….. zł (słownie ……………. zł ).
2. Rozliczeniem czasu pracy Wykonawcy będą miesięczne karty czasu pracy, które po
zaakceptowaniu przez przełożonego/kierownika projektu będą stanowiły podstawę wystawienia
rachunku do umowy.
3. Wynagrodzenie płatne jest przelewem w ciągu 14 dni po przedłożeniu przez Zleceniobiorcę
prawidłowo wypełnionego rachunku.
4. Zleceniobiorca nie może powierzyć prac wymienionych w §1 innym osobom bez zgody
Zleceniodawcy.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z warunkami zawartymi
z zaproszeniu do składania ofert nr IN/ZO/2019/3, w tym zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia (stanowiące załącznik nr 1 do umowy) oraz ofertą Wykonawcy z dnia ……….2019
r. (zwaną dalej „Oferta”). Oferta stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy z należytą starannością, najlepszą
wiedzą, zgodnie z zasadami profesjonalizmu zawodowego oraz w szczególności odpowiada za
jakość i terminowość wykonania umowy.
§4
Umowa została zawarta na okres od …………. do 31.10.2020 r.
§5
Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji związanych z
realizacją niniejszej umowy. Informacją poufną są w szczególności wszelkie informacje, technologie
prawnie zastrzeżone (w tym know-how, patenty, licencje, prawa autorskie) a nadto informacje na
temat działalności Zleceniodawcy oraz jego kontrahentów i współpracowników.
§6
1. Jeżeli w wyniku realizacji umowy powstanie utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z chwilą wydania przedmiotu umowy Zleceniobiorca
przenosi na Zleceniodawcę autorskie prawa majątkowe do nieograniczonego w czasie korzystania
i rozporządzania
w kraju i za granicą, oraz zezwala na wykonywanie przez Zleceniodawcę autorskiego prawa
zależnego, do powstałych w wyniku realizacji umowy utworów.
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 1 obejmuje następujące pola
eksploatacji: utrwalenie (sporządzenie egzemplarza, który mógłby służyć publikacji utworu),
digitalizację, wprowadzenie do pamięci komputera, sporządzenie wydruku komputerowego,
zwielokrotnienie poprzez druk lub nagranie na nośniku magnetycznym w postaci elektronicznej,
wprowadzenie do obrotu, w tym w postaci wydawnictwa książkowego, dziełowego, w tym
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również w formie wymiennokartkowej aktualizowanej, wydawnictwa prasowego, w formie
zapisu elektronicznego na dowolnym nośniku, nieodpłatne wypożyczenie lub udostępnienie
zwielokrotnionych egzemplarzy, wprowadzanie w całości lub w części do sieci komputerowej
Internet w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanego użytkownika
łącznie z utrwalaniem w pamięci RAM - w oryginalnej wersji językowej i w tłumaczeniu na
języki obce wraz z prawem do dokonywania opracowań, przemontowań i zmian układu, na
terytorium Polski oraz poza jej granicami.
3. Zleceniobiorca odpowiada za naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich i pokrewnych osób
trzecich, spowodowanych w trakcie lub w wyniku realizacji usług objętych umową lub
dysponowania przez Zleceniodawcę wytworzonymi utworami, a w przypadku skierowania z tego
tytułu roszczeń przeciwko Zleceniodawcy , Zleceniobiorca zobowiązuje się do całkowitego
zaspokojenia roszczeń osób trzecich oraz do zwolnienia Zleceniodawcy z obowiązku świadczenia
z tego tytułu a także zwrotu Zleceniodawcy wynagrodzenia i poniesionych z tego tytułu kosztów i
utraconych korzyści.
§7
W razie zwłoki Zleceniobiorcy w wykonaniu zlecenia lub jego części, Zleceniodawca może umowę
rozwiązać bez zachowania okresu wypowiedzenia oraz bez prawa Zleceniobiorcy do wynagrodzenia.
§8
Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron, za 14 - dniowym wypowiedzeniem lub za
porozumieniem stron.
§9
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa w
szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i
prawach pokrewnych.
3. Wszelkie spory dotyczące realizacji umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze
polubownej.
4. Do rozstrzygania sporów nierozstrzygniętych na drodze polubownej właściwym sądem jest sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.
§ 10
Na podstawie art. 24 ust. 1 z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) Zleceniodawca informuje Zleceniobiorcę, że administratorem danych,
przetwarzającym dane osobowe jest firma Inowatronika Tomasz Radomski. Dane osobowe są
przetwarzane wyłącznie w celu wykonania zadań administratora danych wynikających z tej umowy.
Zleceniobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych przetwarzanych przez
Inowatronika Tomasz Radomski, a także prawo do ich poprawiania.
§ 11
1. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę lub Zamawiającego od realizacji niniejszej Umowy
z przyczyn zawinionych od Zamawiającego, tytułem kary umownej – Zamawiający zapłaci
Wykonawcy kwotę stanowiącą 2% łącznej ceny brutto.
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2. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę lub Zamawiającego od realizacji niniejszej Umowy
z przyczyn zawinionych lub zależnych od Wykonawcy, tytułem kary umownej – Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu kwotę stanowiącą 2% łącznej ceny brutto.
§ 12
1. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto
będą one mogły być wprowadzane z powodu:
 wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu
zamówienia;
 wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;
 wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
 zmiany istotnych regulacji prawnych;
 zmian umowy o dofinansowanie, jakie Zamawiający zawrze z Instytucją Pośredniczącą.
2. W toku realizacji przedmiotu zamówienia dopuszcza się możliwość udzielenia wybranemu
wykonawcy zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości
zamówienia określonego w umowie zawartej z tym Wykonawcą, o ile te zamówienia są zgodne z
przedmiotem zamówienia podstawowego.
3. W toku realizacji przedmiotu zamówienia istnieje możliwość udzielenia wybranemu wykonawcy
dodatkowych zamówień, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50%
wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których
wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:
z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od
zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub
wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego
w§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zleceniobiorcy i jeden dla
Zleceniodawcy.
§ 14
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ..
(Zleceniodawca)

. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .
(Zleceniobiorca)

Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż moje wynagrodzenie w ramach umowy będzie współfinansowane
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,
Działanie 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”.

. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .
(Zleceniobiorca)

Projekt współfinansowany w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

