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PROJEKT UMOWY 

 

 

 

UMOWA nr BC/……./2015 
 

Zawarta w Szczecinie, w dniu …………….. pomiędzy: 
 
Akademią Morską w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2 
REGON: 000145129, NIP: 851-000-63-88, EKD: 8030C, reprezentowaną przez: 
dr hab. inż. prof. nadzw. AM Artura Bejgera – Prorektora ds. Nauki 
Zwaną dalej „Zamawiającym”, 
a  
…………………………………………….., reprezentowaną przez: 
……………………………………………. 
Zwanym dalej „Wykonawcą” o następującej treści: 
 

 

 

§ 1 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się opracować dokumenty określone jako: design study oraz socio-economic 

impact study stanowiące kluczowy element wniosku aplikacyjnego w ramach inicjatywy European 

Strategy Forum on Research Infrastructures uwzględniając zakres prac opisany szczegółowo w 

zapytaniu ofertowym z dnia 14 stycznia 2015 roku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

Przedmiot umowy wykonany zostanie w języku angielskim. 

2. Studium, o którym mowa w ust. 1 wykonane i dostarczone zostanie do siedziby Zamawiającego do 

dnia 02.03.2015 r. do godz. 11.00 w formie papierowej i elektronicznej (CD/DVD) celem sprawdzenia 

poprawności użytych danych, przeprowadzonych badań, wyeliminowania możliwych błędów i pomyłek. 

3. Zamawiający w terminie do 5 dni roboczych od przekazania przedmiotu umowy, w terminie określonym 

w ust. 2, dokona odbioru prawidłowo wykonanych dokumentów, co zostanie potwierdzone protokołem 

odbioru. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z zachowaniem należytej staranności. 

 

§ 2 

 

1. Z tytułu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

ryczałtowe zgodne z ceną wskazaną w ofercie w wysokości ……  zł brutto  (słownie: ……. brutto). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg stawki 23%. 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1, zaspokaja również wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu 

przeniesienia na Zamawiającego praw autorskich, o których mowa w § 5. 

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę 

faktury VAT na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 14 dni od daty jej 

doręczenia Zamawiającemu. 

5. Warunkiem wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust. 4, na kwotę, o której mowa w ust. 1, jest 

podpisanie przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 1. 

6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego 

 

 

§ 3 
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1. Odbioru przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego dokona upoważniony pracownik 

………………………………. w formie protokołu odbioru. 

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonaniu przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiąże 

Wykonawcę do ich usunięcia w terminie do 7 dni kalendarzowych, bez dodatkowego wynagrodzenia. 

3. Stwierdzenie przez przedstawiciela Zamawiającego usunięcia przez Wykonawcę wszystkich  

nieprawidłowości będzie stanowić podstawę do sporządzenia protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 

 

§ 4 

 

1. Do merytorycznej współpracy i koordynacji w wykonywaniu zadania upoważnia się: 

a) ze strony Zamawiającego: …………………………………………………… 

b) ze strony Wykonawcy…….., ….., ……….. 

2. Zmiana osoby kontaktowej ze strony Zamawiającego nie wymaga aneksowania umowy. 

3. Dopuszczona zostaje pisemna lub mailowa korespondencja pomiędzy stronami, z tym zastrzeżeniem, 

że protokół odbioru zostanie sporządzony na piśmie pod rygorem nieważności. 

 

§ 5 

 

1. Wykonawca oświadcza, że wszystkie wyniki prac stanowiące przedmiot praw autorskich, w tym w 

szczególności: raporty, zestawienia, bazy danych, zarejestrowane wywiady, opisy, skrypty, programy 

komputerowe, prezentacje, multimedia itp. przygotowane w ramach umowy będą oryginalne, bez 

niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących 

osobom trzecim, w tym w szczególności praw autorskich innych osób. 

2. Wykonawca oświadcza, że będą mu przysługiwać majątkowe prawa autorskie w rozumieniu ustawy z 

dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631, z 

późn. zm.) do wyników prac, o których mowa w ust. 1, w pełnym zakresie, bez żadnych ograniczeń lub 

obciążeń na rzecz osób trzecich, w szczególności praw autorskich innych osób. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych i nie 

będzie żądał z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia. 

4. Przeniesienie majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, następuje z chwilą podpisania przez 

Strony protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 1, bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby 

egzemplarzy, w zakresie rozporządzania nimi i korzystania z nich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych przez czas nieoznaczony na następujących polach 

eksploatacji: 

1) utrwalanie opracowanych dokumentów dowolną techniką w dowolnej skali na dowolnym materiale,  

2) wprowadzaniu opracowanych dokumentów do obrotu w całości lub w części w tym jego zbywanie,  

3) dowolne wykorzystanie opracowanych dokumentów,  

4) wprowadzanie opracowanych dokumentów do pamięci komputerów i innych podobnie działających 

urządzeń,  

5) udzielanie licencji oraz innych podobnych praw, na wykorzystywanie opracowanych dokumentów przez 

osoby trzecie w zakresie pól eksploatacji wymienionych w niniejszym rozdziale, 

6) zezwalanie na wykonywanie zależnego prawa autorskiego,  

7) prawo adoptowania całego lub części opracowanych dokumentów dla różnego rodzaju odbiorców 

przez nadanie im różnego rodzaju form oraz utrwalanie, powielanie, rozpowszechnianie i 

wprowadzanie do obrotu tak zmienionych opracowanych dokumentów,  

8) wykorzystywanie opracowanych dokumentów w całości lub w części i w ustalonej przez Zleceniodawcę 

formie do celów marketingowych, 

9) zwielokrotnianie opracowanych dokumentów dowolną techniką, 

10) prawo adaptacji, reprodukowania oraz wprowadzania wszelkich zmian, adaptacji, przeróbek  

i modyfikacji opracowanych dokumentów,  

11) wykorzystywanie w sieciach otwartych, wewnętrznych, przekazach satelitarnych, 

mailto:pmarszałek@conquest.pl
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12) trwałe lub czasowe zwielokrotnienie opracowanych dokumentów w całości lub w części jakimikolwiek 

środkami i w jakiejkolwiek formie, w szczególności przez zapis elektroniczny, magnetyczny oraz 

optyczny na wszelkich nośnikach, w tym na dyskach komputerowych oraz  

z wykorzystaniem sieci www, 

13) rozpowszechnianie kopii zmodyfikowanych dokumentów, a także jego poszczególnych egzemplarzy, 

14) poprawianie, modyfikowanie, rozwijanie i powielanie całości lub dowolnych elementów opracowanych 

dokumentów, 

15) digitalizacja opracowanych dokumentów. 

5. Utrwalone wyniki prac określonych w ust. 1 Wykonawca może pozostawić w swojej siedzibie wyłącznie 

dla celów dokumentacyjnych. 

6. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne przedmiotu 

umowy, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw 

własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) w związku z 

wykonywaniem przedmiotu umowy. 

 

§6 
 

1. W przypadku wystąpienia opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od 

umowy bez wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu na jej wykonanie. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku:  

1) realizacji przez Wykonawcę umowy z nienależytą starannością; 

2) w przypadku, gdy wykonanie niniejszej umowy stanie się niemożliwe z przyczyn od niego 
niezależnych lub w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że 
kontynuacja umowy nie leży w interesie publicznym.  

Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności o 
których mowa w zdaniu poprzednim. 

 

3. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną: 

a. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości odpowiadającej 0,3% kwoty 

wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc 

od następnego dnia po upływie terminu realizacji określonego w § 1 ust. 3. 

b. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 

w wysokości odpowiadającej 50% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1, 

c. za opóźnienie w usunięciu nieprawidłowości, o których mowa w § 3 ust. 2 – w wysokości 

odpowiadającej 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1, za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu usunięcia nieprawidłowości, 

d. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za zwłokę w wypłacie wynagrodzenia odsetki ustawowe za 

każdy dzień zwłoki, naliczane od następnego dnia po upływie terminu zapłaty. 

4. Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających 

kary umowne, aż do wysokości faktycznie poniesionej szkody. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia bez 

odrębnych wezwań i powiadomienia. 

 

 

§7 
 

Strony postanawiają, że jeżeli wykonanie przedmiotu umowy zostanie przerwane z powodu okoliczności, 
za które winę ponosi Zamawiający, Wykonawcy należne będzie wynagrodzenie za dotychczas wykonaną 
pracę, przy czym Strony celem określenia stanu wykonanych prac sporządzą protokół, którego ustalenia 
będą podstawą do określenia wysokości wynagrodzenia.  
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§8 

1. Strony traktują jako poufne warunki niniejszej umowy oraz wszelkie informacje uzyskane w trakcie i 

w związku z realizacją umowy, z wyłączeniem informacji, które: 

 stały się publicznie dostępne w inny sposób, niż  w wyniku ujawnienia ich przez jedną ze 

stron, 

 zostały ujawnione na żądanie uprawnionych organów działających w ramach ich 

kompetencji, 

 były znane Wykonawcy przed podpisaniem umowy, 

 zostały ujawnione za zgodą stron. 

2. Obowiązek poufności obowiązuje również przez okres 12 (dwunastu) miesięcy od rozwiązania lub 

wygaśnięcia umowy. 

 

 

§ 9 

 

1. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z 

dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.), oraz ustawy z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. 

zm.). 

 

§ 10 

 

Spory powstałe w związku z realizacją niniejszej Umowy będą rozpoznawane przez sąd właściwy 

miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

§ 11 

 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy, dwa dla 

Zamawiającego. 

 

§ 12 

 

Integralną częścią umowy są następujące Załączniki: 

a) Załącznik nr 1: Zapytanie ofertowe z dnia 14 stycznia 2015 r.  

b) Załącznik nr 2: Oferta Wykonawcy z dnia …………. 2015 r. 
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 ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

 


