UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG NR …..
Zawarta w dniu ……… w Poznaniu pomiędzy:
…. z siedzibą w Poznaniu (…….) przy ulicy ……, posiadającą numer NIP: …., o numerze REGON:
…., zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a
…. z siedzibą w Poznaniu (…….) przy ulicy ……, posiadającą numer NIP: …., o numerze REGON:
…., zwanym dalszej części umowy „Wykonawcą".
łącznie zwanych „Stronami”
o następującej treści:
§ 1.
Słownik pojęć
Z zastrzeżeniem znaczenia określonego w innym miejscu umowy, w niniejszej umowie wszelkie
terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:
a) Prace Badawcze - oznaczają prace badawczo-rozwojowe realizowane przez Wykonawcę,
których zakres określony jest w § 4 umowy.
b) Wyniki - oznaczają wszelkie wyniki i rezultaty Prac Badawczych prowadzonych przez
Wykonawcę na zasadach określonych w umowie, w szczególności utwory w rozumieniu
Prawa Autorskiego (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. z 2006 r. Nr 90,
poz. 631 z późn. Zm.), w tym raporty z prac realizowanych w poszczególnych etapach.

§ 2.
Przedmiot umowy
1. Zamawiający powierza wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy
opisany szczegółowo w § 4 niniejszej umowy, pod warunkiem podpisania przez Zamawiającego z
Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 – Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.
Konkurs 2/1.1.1/2018 – konkurs dla przedsiębiorców innych niż mikro-, mali i średni oraz
konsorcjów przedsiębiorstw – konkurs dla projektów z regionów słabiej rozwiniętych.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne umiejętności, kwalifikacje oraz potencjał badawczy
do wykonania przedmiotu umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że wykonany przez niego przedmiot umowy będzie stanowić utwór w
rozumieniu prawa autorskiego i będzie mu przysługiwać do tego utworu pełnia autorskich praw
majątkowych, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy.
§ 3.
Harmonogram realizacji
1. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy strony ustaliły na dzień …, a zakończenie
i wydanie Zamawiającemu na dzień …. . Szczegółowy zakres prac i termin ich realizacji określa
Załącznik nr 2 do umowy.
2. Wykonanie prac zostanie zatwierdzone protokołem zdawczo - odbiorczym, którego wzór stanowi
Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru danego etapu
przekazać raport z przeprowadzonych prac i Wyniki Prac Badawczych, w szczególności kody
źródłowe. Raport zawierać będzie omówienie wykonanych zadań oraz Wyników, a ponadto
doświadczone przez Wykonawcę problemy oraz określać będzie cele, które wymagają dalszych
wysiłków Wykonawcy.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo bieżącego kontrolowania przebiegu realizacji Prac
Badawczych.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo do przerwania (zawieszenia) lub wcześniejszego zakończenia
prac nad umową w przypadku uznania przez Zamawiającego lub Narodowe Centrum Badań i
Rozwoju, że dalsze prace nie doprowadzą do osiągnięcia zakładanych wyników bądź ich
wdrożenie po zakończeniu realizacji prac będzie bezcelowe z ekonomicznego punktu widzenia. W
takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenia proporcjonalne do wykonanych i
odebranych przez Zamawiającego prac. Przerwanie lub wcześniejsze zakończenie prac wymaga
formy pisemnej.
§ 4.
Zakres realizacji
1. Szczegółowy zakres prac określa Załącznik nr 2 do umowy.
2. Przedmiot umowy został podzielony na cztery etapy. Poszczególne etapy zostały określone w
następujących punktach Załącznika nr 2:
a. etap I – pkt 3.1
b. etap II – pkt 3.2
c. etap III – pkt 3.3.
d. etap IV - pkt 3.4.
§ 5.
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości
…. zł netto (słownie: ….), płatne według następujące podziału:
a) etap I – 25% wartości wynagrodzenia,
b) etap II - 20% wartości wynagrodzenia,
c) etap III – 20% wartości wynagrodzenia,
d) etap IV – 35% wartości wynagrodzenia.
2. Odbiór każdego z czterech etapów uzależniony będzie od spełnienia przez Wykonawcę kryteriów
odbioru szczegółowo opisanych w Załączniku nr 2 do umowy.
3. Płatność za etap IV uzależniona będzie od średniej skuteczności wszystkich klasyfikatorów
opracowanych przez Wykonawcę w etapie II i III i ewentualnie zoptymalizowanych przez
Wykonawcę w etapie IV (oznaczanej dalej symbolem S) oraz maksymalnej wartości
wynagrodzenia za etap IV (oznaczanej dalej symbolem Pmax).
a) Dla średniej większej niż 80% i mniejszej niż 90% wynagrodzenie wynosić będzie Pmax x
(S – 80) / 10.
b) Dla średniej większej lub równej 90% wynagrodzenie wynosić będzie Pmax.
c) W pozostałych przypadkach płatność za etap IV nie zostanie wypłacona.
4. Płatność zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury, po
dokonaniu odbioru etapu, w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
5. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół zdawczo – odbiorczy każdego etapu prac bez
uwag.
6. Za datę dokonania zapłaty uważa się dzień złożenia polecenia przelewu przez Zamawiającego w
obsługującym go banku.

7. Wynagrodzenie za przeniesienia praw autorskich do powstałych utworów, o których mowa w § 6
umowy, jest uwzględnione w wynagrodzeniu określonym w ust. 1.
8. W przypadku zwłoki w płatności przekraczającej 30 dni, po uprzednim pisemnym wezwaniu
Zamawiającego do zapłaty oraz wyznaczeniu dodatkowego 14 dniowego terminu i
bezskutecznego upływu tego terminu, Wykonawca ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem
natychmiastowym – tj. na dzień otrzymania oświadczenia o rozwiązaniu umowy przez
Zamawiającego.

§ 6.
Odbiór i prawa majątkowe
1. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru po
zakończeniu każdego etapu prac.
2. Zamawiający zobowiązany jest w ciągu 13 dni roboczych, liczonych od dnia następnego po
zgłoszeniu gotowości do odbioru przez Wykonawcę, do podpisania protokołu zdawczoodbiorczego lub zgłoszenia listy usterek uniemożliwiających odbiór.
3. Jeżeli Zamawiający nie wywiąże się z obowiązku opisanego w ust. 2, Wykonawca będzie miał
prawo sporządzenia jednostronnego protokołu zdawczo-odbiorczego, który stanowić będzie
podstawę dokonania rozliczeń.
4. Jeżeli Zamawiający zgłosi listę usterek, zgodnie z ust. 2, Wykonawca zobowiązany będzie do
nieodpłatnego dokonania poprawek lub uzupełnień i ponownego zgłoszenia gotowości do odbioru.
Procedura odbioru realizowana będzie ponownie zgodnie z zapisami ust. 2.
5. Przedmiot umowy uważa się za odebrany z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu
zdawczo - odbiorczego ostatniego etapu prac bez uwag. Odbiór nastąpi w siedzibie
Zamawiającego.
6. Z chwilą podpisania przez obie Strony protokołu zdawczo-odbiorczego każdego etapu prac na
Zamawiającego przechodzi całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do wyników
tego etapu, łącznie z wyłącznym prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego
prawa autorskiego, do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania przedmiotem
umowy w kraju i za granicą.
7. Przeniesienie praw autorskich, o którym mowa w ust. 6 obejmuje następujące pola eksploatacji:
a) stosowanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie niezależnie od formatu, systemu
lub standardu,
b) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek
środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym
wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie
takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie
i rozporządzanie tymi kopiami,
c) wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
d) rozpowszechnianie utworu w jakiejkolwiek formie,
e) wykorzystanie w ramach świadczonych przez Zamawiającego usług,
f) wykorzystanie w ramach projektowania i tworzenia przez Zamawiającego produktów, w tym w
szczególności oprogramowania, dokumentacji, projektów rozwiązań informatycznych,
metodyk, zbiorów danych,
g) wykorzystanie w ramach prowadzonych przez Zamawiającego projektów wewnętrznych, w
tym w pracach badawczo-rozwojowych,
h) wykorzystanie w ramach prowadzonych przez Zamawiającego prezentacji i szkoleń,
i) wprowadzanie do pamięci komputera i innych podobnie działających urządzeń,
j) umieszczanie na towarach lub opakowaniach,

k) umieszczanie na środkach trwałych, wyposażeniu, dokumentach, pismach,
l) przesyłanie pomiędzy serwerami i użytkownikami sieci wszelkimi środkami przekazu i
transmisji,
m) tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub
jakiekolwiek inne zmiany),
n) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności udostępnianie w ten sposób, aby każdy mógł
mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności
elektroniczne udostępnianie na żądanie,
o) rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych,
p) prawo do zwielokrotniania kodu źródłowego lub tłumaczenia jego formy (dekompilacja),
włączając w to prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotniania w całości lub w części
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, a także opracowania (tłumaczenia,
przystosowania lub jakichkolwiek innych zmian) bez ograniczania warunków dopuszczalności
tych czynności, w szczególności, ale nie wyłącznie, w celu wykorzystania dla celów
współdziałania z programami komputerowymi lub rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania
do obrotu, użyczania, najmu, lub innych form korzystania o podobnej lub zbliżonej formie,
q) zezwolenie na tworzenie opracowań i przeróbek aplikacji oraz rozporządzanie i korzystanie
z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszej umowie,
r) prawo do określenia nazw dzieła, pod którymi będzie on wykorzystywany lub
rozpowszechniany, w tym nazw handlowych, włączając w to prawo do zarejestrowania na
swoją rzecz znaków towarowych, którymi oznaczone będzie dzieło lub znaków towarowych,
wykorzystanych w dziele,
s) prawo do wykorzystywania dzieła do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy,
sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczenia lub identyfikacji produktów i usług
oraz innych przejawów działalności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych,
t) prawo do rozporządzania utworami składającymi się na aplikację i ich opracowaniami oraz
prawo udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na
wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji.

§ 7.
Osoby odpowiedzialne
1. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy po stronie Zamawiającego, w tym uprawnioną do
akceptacji szczegółowych planów prac, kierowania zapytań dotyczących stanu realizacji Prac
Badawczych, podpisywania protokołów zdawczo-odbiorczych oraz do odbierania Wyników prac,
jest ………………………………………………………………, e-mail. …………., tel. ………… . .
2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy po stronie Wykonawcy, w tym uprawnioną do
przekazywania szczegółowych planów prac, zgłaszania gotowości do odbioru, podpisywania
protokołów
zdawczo-odbiorczych
oraz
do
przekazywania
Wyników
prac,
jest
………………………………………………………………, e-mail. ………………….., tel. ………… . .
§ 8.
Reklamacje
1. W przypadku wystąpienia w dziele wad, Zamawiający prześle Wykonawcy protokół reklamacyjny,
a Wykonawca zobowiązany jest odpowiedzieć w ciągu 10 dni roboczych od jego otrzymania.
2. Brak odpowiedzi na protokół reklamacyjny w wyżej wskazanym terminie uważa się za uznanie
objętej nim reklamacji, z obowiązkiem załatwienia jej zgodnie z żądaniem Zamawiającego.
3. Zgłoszenie reklamacji przysługuje w terminie 12 miesięcy od podpisania protokołu zdawczo –
odbiorczego. Usunięcie wady nastąpi w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych.

§ 9.
Klauzula poufności
1. Informacje uzyskane przez Strony w związku z realizacją umowy nie mogą być wykorzystane bez
zgody obu Stron do celów innych niż realizacja umowy.
2. Strony zobowiązują się do utrzymania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji, w szczególności
ekonomicznych, technicznych, know-how, handlowych i organizacyjnych, zwanych dalej
informacjami poufnymi, z którymi Strony umowy, osoby świadczące pracę na ich rzecz w
jakiejkolwiek formie oraz osoby, przy pomocy których Strony wykonywać będą wzajemne
obowiązki, zapoznają się przy wykonywaniu umowy.
3. Strony podejmą odpowiednie kroki dla zachowania poufności przez osoby wykonujące w ich
imieniu obowiązki w ramach umowy.
4. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych uzyskanych w
trakcie realizacji umowy również po zakończeniu jej obowiązywania przez okres 5 lat.
5. W przypadku, gdy obowiązek przekazania jakichkolwiek informacji poufnych określonemu
organowi państwa (urzędy, sądy) lub innej osobie wynika z obowiązujących przepisów prawa,
przed przekazaniem takich informacji poufnych Strona poinformuje o tym fakcie drugą Stronę
wskazując organ lub osobę, podstawę prawną oraz zakres informacji, a jeżeli przekazanie takich
informacji ma nastąpić na wyraźne żądanie organu lub osoby - wraz z informacją, o której mowa
powyżej, Strony przekażą sobie kopię żądania organu lub osoby do przekazania informacji
poufnych, chyba że przekazanie tych informacji ma nastąpić niezwłocznie.

§ 10.
Skutki działania siły wyższej
1. Dla potrzeb niniejszej umowy, siła wyższa oznacza wydarzenie pozostające poza kontrolą strony,
występujące po podpisaniu Umowy przez obie strony, uniemożliwiające wykonanie lub należyte
wykonanie przez tę stronę jej obowiązków, nieprzewidywalne oraz takie, któremu strona nie mogła
zapobiec.
2. Żadna ze stron nie będzie ponosiła odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
swoich obowiązków umownych w przypadku wystąpienia siły wyższej.
3. Jeżeli siła wyższa spowoduje niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających
z umowy przez stronę, to strona ta niezwłocznie zawiadomi drugą stronę o powstaniu tego
zdarzenia, a ponadto będzie informować drugą stronę o istotnych faktach mających wpływ na
przebieg takiego zdarzenia, w szczególności o przewidywanym terminie jego zakończenia
i o przewidywanym terminie podjęcia wykonywania zobowiązań z Umowy oraz o zakończeniu
tego zdarzenia.
4. Strony uzgodnią sposób postępowania wobec tego zdarzenia.
§ 11.
Kary umowne

1. Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej za opóźnienie w wykonaniu przez
Wykonawcę prawidłowo zrealizowanych prac (przekroczenie terminu określonego w § 3 umowy)
w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia netto, o którym mowa w umowie, za każdy dzień
opóźnienia.
2. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami do Zamawiającego dotyczącymi
naruszenia ich praw do Utworu – rezultatu prac (w rozumieniu ustawa o prawach autorskich i
pokrewnych), Wykonawca zobowiązany jest na każde wezwanie Zamawiającego przedstawić

wszystkie posiadane informacje pomocne do wyjaśnienia zasadności roszczeń osób trzecich.
Nadto w wypadku wytoczenia powództwa, jeżeli zapadnie prawomocny wyrok uwzględniający
roszenia osób trzecich i pod warunkiem umożliwienia Wykonawcy przystąpienia do postępowania,
Wykonawca zobowiązany będzie pokryć koszty zastępstwa procesowego, koszty sądowe oraz
zapłacić zasądzone odszkodowanie. W takich samych granicach i pod takimi samymi warunkami
Wykonawca zobowiązany będzie również pokryć koszty polubownego załatwienia sprawy.
Wykonawca zobowiązuje się dokonać wszelkich działań niezbędnych do zwolnienia
Zamawiającego z odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich do przedmiotu
niniejszej Umowy i doprowadzić do stanu zgodnego z postanowieniami niniejszej Umowy.
3. W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę obowiązków o których mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu w terminie 30 dni od dnia wezwania, Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia
kary umownej za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia netto, o
którym mowa w ust. 1 § 5. umowy
4. W przypadku naruszenia przez jedną ze Stron obowiązku poufności, o którym mowa w § 9
Umowy, drugiej Stronie przysługuje prawo żądania zapłaty kary umownej w wysokości 5.000
(pięciu tysięcy) złotych za każdy przypadek naruszenia.
5. Za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę, Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia netto, o którym
mowa w umowie – nie dotyczy sytuacji opisanej w par. 3 ust. 6 umowy. .
6. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy, w przypadku kiedy kara umowna nie pokryje
poniesionej szkody, Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogólnych.

§ 12.
Zmiana umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku
do treści oferty w następujących zakresach oraz w następujących warunkach:
a)

terminów oraz/lub zasad współpracy, w przypadku wystąpienia siły wyższej;

b)

wynagrodzenia z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia lub jeżeli zmiany te
są korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności gdy Wykonawca zaproponuje upusty,
rabaty;

c)

terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niemożliwych wcześniej do
przewidzenia lub jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego i zostały przez niego
zaakceptowane;

d)

w rozumieniu pojęć, sformułowań lub postanowień użytych w umowie, w przypadku gdy
wynikną rozbieżności lub niejasności, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana
będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej
interpretacji jej zapisów przez strony; terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w
przypadku zaistnienia konieczności zmiany parametrów technologicznych, której nie
można było przewidzieć wcześniej;

e)

dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany
powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie wysokości stawki podatku od
towarów i usług na przedmiot świadczenia.

2. Wszystkie powyższe postanowienia opisane w ust. 1 stanowią katalog zmian, na które
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej

zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej umowy w formie aneksu do umowy
jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie, pod rygorem nieważności zmiany.
3. Nie stanowi zmiany umowy:
a)

zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego, siedziby Zamawiającego lub Wykonawcy);

b)

zmiany danych teleadresowych osób odpowiedzialnych za realizację umowy po stronie
Zamawiającego lub Wykonawcy.

§ 13.
Postanowienia końcowe
1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Strony zgodnie oświadczają, że kadra B+R oraz kadra zarządzająca projektem wskazana we
wniosku o dofinansowanie nie będzie wykonywać tych samych prac w projekcie po stronie
Zamawiającego oraz przez cały okres trwania umowy.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
4. Spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie
sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.
Zamawiający

............................................

Wykonawca

...............................................

Załącznik nr 1 - wzór
Poznań, dnia …….
PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY
Do umowy nr: ……………. z dnia: …..

……, w imieniu Zamawiającego – ….., dokonuje odbioru …. etapu realizacji usługi
a
………, w imieniu Wykonawcy - …..
przekazuje etap ……. przedmiotu zamówienia opisanego w umowie nr ………………. z dnia
………………….. i oświadcza, że prace zostały wykonane jako kompletne i zgodnie z obowiązującymi
przepisami i normami i oraz zawartą umową.
Zamawiający oświadcza, że etap przedmiotu zamówienia przyjmuje bez zastrzeżeń.

Zamawiający

Wykonawca

............................................

...............................................

