TERMWALL

UMOWA O REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA
na opracowanie koncepcji prac B+R w formie kompleksowego studium dla maszyny
do gięcia elementów skrzynki do nakładania zaprawy murarskiej i klejów
do projektu
„Innowacyjna maszyna do gięcia elementów skrzynki do nakładania zaprawy murarskiej
i klejów podstawą rozwoju firmy TERMWALL Rafał Zieliński.”
zawarta w dniu …… października 2016 roku w …………………, pomiędzy:

TERMWALL Rafał Zieliński
ul. Szczęśliwa 1; 35-234 Rzeszów
NIP: 813-151-65-47
reprezentowaną przez:
Rafał Zieliński – Właściciel,
zwaną dalej Zamawiającym
a
……………………………….………….. z siedzibą: ………………………………..……..,
ul. ……………………………………………………………………………………………….
NIP ……………………………., reprezentowanym przez:
1. ……………………………………………………….………………– Rektor / Dziekan
Wydziału działający na podstawie pełnomocnictwa Rektora
2.

…………..…………………………………………………………..–

Kwestor

/

Z-ca

Kwestora (kontrasygnata finansowa)
zwanym dalej Wykonawcą
o treści następującej:
§1
1. Wykonawca wykona dla Zamawiającego opracowanie koncepcji prac B+R w formie
kompleksowego studium dla maszyny do gięcia elementów skrzynki do nakładania
zaprawy murarskiej i klejów.
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2. Wskazane w ustępie 1 niniejszego paragrafu opracowanie koncepcji prac B+R w formie
kompleksowego studium obejmuje:
1) poszukiwanie dostępnych rezultatów prac badawczych lub wiedzy innego
rodzaju, do zastosowania przy opracowaniu koncepcji maszyny do gięcia oraz
ocenę i końcową selekcję pozyskanej wiedzy do zastosowania przy opracowaniu
koncepcji maszyny do gięcia;
2) sformułowanie szczegółowej koncepcji maszyny do gięcia;
3) zaprojektowanie (stworzenie projektów, rysunków, planów oraz innej niezbędnej
dokumentacji technicznej) maszyny do gięcia a także wskazanie materiałów
służących do stworzenia maszyny i opis jej wytworzenia oraz sposobu jej
działania;
4) opracowanie koncepcji dalszych badań niezbędnych do stworzenia prototypu
maszyny do gięcia;
5) opracowanie koncepcji działań umożliwiających wdrożenie prototypu maszyny
do gięcia i jej zastosowania w produkcji;
6) opracowanie kompleksowego studium wykonalności dla maszyny do gięcia
zawierającego:
a) koncepcje prac B+R nad maszyną do gięcia elementów skrzynki do
nakładania zaprawy murarskiej i klejów;
b) koncepcje wykonania i testowania prototypu;
c) określenie organizacji produkcji do rozpoznanego zapotrzebowania;
d) przygotowanie koncepcji kanałów dystrybucji.
3. Opisane opracowanie koncepcji prac B+R w formie kompleksowego studium zostanie
przygotowane przez Wykonawcę:
a) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z zasadami sztuki i dobrą
praktyką prowadzenia badań naukowych według dostępnej wiedzy;
b) zgodnie z opisem zamówienia oraz złożoną ofertą realizacji zamówienia w sposób
efektywny.
4.

Opracowana koncepcja prac B+R w formie kompleksowego studium zostanie przekazana
Zamawiającemu przez Wykonawcę w formie pisemnej i elektronicznej za protokołem
odbioru do dnia 15 grudnia 2016 roku.
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5.

Zamawiający i Wykonawca upoważniają następujące osoby do kontroli przebiegu pracy
i poszczególnych etapów, w tym do udziału w odbiorze:
a. Ze strony Zamawiającego:
i. Rafał Zieliński – Właściciel: r.zielinski@termwall.eu
b. Ze strony Wykonawcy:
i. ………………………………………………………………………
ii. …………………………………………………………………………
§2

1. Przy realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się do:
a) niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdym zdarzeniu mającym
wpływ na realizację zamówienia;
b) przekazywania wszelkich informacji związanych z wykonaniem umowy, o które
poprosi Zamawiający.
2. Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za terminowe wykonanie opracowania
opisanego w paragrafie 1 ustęp 2 niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do samodzielnego wykonania opracowania opisanego w § 1
ustęp 2 niniejszej umowy.
4. W sytuacji wyjątkowej powierzenie przez Wykonawcę realizacji opisanego w § 1 ustęp 2
niniejszej umowy opracowania osobie trzeciej wymaga każdorazowej pisemnej zgody
Zamawiającego.
§ 3.
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie opisanej w § 1 ustęp 2 niniejszej umowy prace
wynosi ……….zł netto (słownie: ……………………….. złotych), zgodnie ze złożoną
ofertą. Kwotę netto należy powiększyć o stawkę podatku VAT zgodną z obowiązującymi
przepisami prawa w wysokości 23% (słownie: dwadzieścia trzy procent).
2. Faktura VAT zostanie wystawiona w terminie 14 dni od daty podpisania przez strony
protokołu odbioru, o którym mowa w paragrafie 1 ustęp 4.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym i nie podlega zwiększeniu.
4. Zamawiający

oświadcza,

że

jest

uprawniony

do

otrzymywania

faktur

VAT

i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
5. Zamawiający dokona zapłaty należności w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury, na
rachunek wskazany w fakturze.
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6. Za datę zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na rachunek Wykonawcy.
7. Za każdy dzień zwłoki w zapłacie należności, o której mowa w § 3 ust. 1 Wykonawca
nalicza odsetki ustawowe.
8. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu, za każdy dzień zwłoki, licząc od
ustalonego w §1 ust.4 terminu wykonania pracy, karę umowną w wysokości 0,05%
wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, nie więcej jednak niż 20% wysokości tego
wynagrodzenia.
§ 4.

1. Jeżeli w toku wykonywania pracy Wykonawca uzna, że kontynuacja pracy jest niecelowa
ponieważ wyniki będą niezgodne z założeniami/warunkami, powinien niezwłocznie
powiadomić o tym Zamawiającego.
2. Jeżeli w toku wykonywania pracy Zamawiający uzna, że jej kontynuacja jest niecelowa
z istotnych i uzasadnionych przyczyn, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym
Wykonawcę.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu strony zobowiązane są
w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia rozpatrzyć celowość kontynuowania pracy,
ustalając jednocześnie w protokole stan (%) zaawansowania prac, co będzie warunkowało
stan (%) wysokość wynagrodzenia. Ostateczna decyzja o przerwaniu pracy należy
do Zamawiającego.
4. Otrzymanie wyniku niezgodnego z założeniami/warunkami pracy wykonanej zgodnie
z umową nie stanowi podstawy odpowiedzialności Wykonawcy i nie zwalnia
Zamawiającego z obowiązku uiszczenia wynagrodzenia, z tytułu kosztów poniesionych
do dnia, w którym Wykonawca stwierdził fakt niemożności uzyskania pozytywnego
wyniku pracy, zawiadomił o tym Zamawiającego i przerwał pracę.
5. W przypadku rozwiązania umowy za zgodą stron lub przerwania pracy objętej umową
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części pracy, w wysokości faktycznie
poniesionych kosztów, co uzależnione będzie wprost proporcjonalnie od stanu (%)
zaawansowania prac.
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§ 5.
1. Żadna ze stron nie może zostać uznana za naruszającą swoje zobowiązania w zakresie
realizacji zamówienia, jeżeli uniemożliwiła jej to siła wyższa. Każda ze Stron
zobowiązuje się podejmować wszelkie niezbędne środki w celu ograniczenia szkód do
minimum wynikłe z działania siły wyższej.
2. Dla potrzeb niniejszej umowy siła wyższa oznacza każde nieprzewidziane i wyjątkowe
zdarzenie mające wpływ na wypełnienie przez strony jakiegokolwiek zobowiązania
w ramach umowy, które znajduje się poza ich kontrolą i nie może zostać opanowane
pomimo ich uzasadnionych starań.
§ 6.
1. Prawa własności przemysłowej do dóbr intelektualnych mających cechy wynalazku,
wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego uzyskane w ramach realizacji niniejszej
umowy, przysługują Wykonawcy z prawem do:
a) dokonywania zgłoszeń na wynalazek w celu uzyskania patentu,
b) dokonywania zgłoszeń wzoru użytkowego w celu uzyskania prawa ochronnego,
c) dokonywania zgłoszeń wzorów przemysłowych w celu uzyskania prawa z rejestracji.
2. Autorskie prawa majątkowe do utworów powstałych w wyniku realizacji niniejszej
umowy przysługują Zamawiającemu z zachowaniem zasad poufności informacji
związanych z dobrem intelektualnym.
3. Po zakończeniu pracy, w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1, Wykonawca
przenosi a

Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do wyników pracy,

utworów wraz z zezwoleniem na wykonywanie autorskich praw zależnych, na
następujących polach eksploatacji:
a) utrwalania i zwielokrotniania utworu dowolną techniką, w tym techniką drukarską,
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b) publicznego wykonania, wyświetlenia oraz odtworzenia, a także publicznego
udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym,
c) wprowadzenia do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy.
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4. Przejście na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do wyników pracy wraz z
zezwoleniem na wykonywanie autorskich praw zależnych, następuje z chwilą wpłaty
kwoty o której mowa w § 3 ust. 1
5. Wykonawca oświadcza, że wykonane studium będzie oryginalne i nie będzie naruszało
żadnych praw osób trzecich.
6. Wszelkie publikacje wyników badań wykonanych w ramach realizacji niniejszej umowy
dokonywane przez Wykonawcę muszą uzyskać zgodę Zamawiającego na ich publikację.
§ 7.
1. Integralną część umowy stanowi oferta złożona przez Wykonawcę.
2. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe
w związku z realizacją zamówienia.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego, prawo własności przemysłowej, prawo autorskie i prawa
pokrewne
5. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygane
będą w drodze polubownej, a w razie braku możliwości osiągnięcia porozumienia w ciągu
3 miesięcy od zaistnienia sporu, będą one rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.

Zamawiający

Wykonawca
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