Załącznik nr 3 - wzór umowy
UMOWA ZLECENIA
Prace rozwojowe.
Specjalista ds. badania nowych metod znakowania materiału w procesie produkcji
zawarta w Biłgoraju w dniu …………………………………2020 r. zwana dalej „Umową”

pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Produkcyjno - Handlowym „KAPICA MARKET” Florian Kapica z siedzibą przy
ul. Kościuszki 15, 23-400 Biłgoraj, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej
przez Burmistrza Miasta Biłgoraj pod numerem 00451/1989, NIP: 918-000-10-68, REGON: 95000506
reprezentowaną przez:
Pana Floriana Kapicę – Właściciela,
zwanym w dalszej treści Umowy „Zleceniodawcą”
a
…..........................................................................................,
zwanym w dalszej treści Umowy „Zleceniobiorcą”
zwanymi dalej osobno „Stroną” lub łącznie „Stronami” o następującej treści:
§1
Przedmiot Umowy
Przedmiotem umowy jest objęcie przez Zleceniobiorcę funkcji Specjalisty ds. badania nowych metod
znakowania materiału w procesie produkcji mającego za zadanie wdrażanie wyników prac
badawczych i prowadzenie prac rozwojowych w branży odzieżowej polegających na stworzeniu i
testowaniu prototypu systemu zautomatyzowanej technologii umożliwiającej realizację zleceń
wykonania małych partii lub pojedynczych egzemplarzy odzieży dedykowanej pod indywidualne
zamówienia użytkownika końcowego w warunkach rzeczywistych w projekcie pod tytułem:
„Opracowanie optymalnej, zautomatyzowanej technologii umożliwiającej realizację zleceń
wykonania małych partii lub pojedynczych egzemplarzy odzieży dedykowanej pod indywidualne
zamówienia użytkownika końcowego” w ramach Działania POIR.01.02.00. Sektorowe programy B+R
w programie operacyjnym: POIR.00.00.00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (os
priorytetowa: POIR.01.00.00. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa).
§2
Obowiązki i oświadczenia Zleceniobiorcy
1. Zadania wykonywane na przedmiotowym stanowisku:
• współpraca z innymi członkami zespołu badawczego,
• współpraca w ramach podzespołów badawczych,
● zapoznanie się z wynikami przeprowadzonych wcześniej badań przemysłowych,
• stworzenie i testowanie prototypu zautomatyzowanej technologii umożliwiającej realizację zleceń
wykonania małych partii lub pojedynczych egzemplarzy odzieży dedykowanej pod indywidualne
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zamówienia użytkownika końcowego systemu w warunkach rzeczywistych,
• przygotowanie prototypów poszczególnych elementów systemu będących wynikami poprzednich
etapów prac badawczo-rozwojowych do testowania w warunkach rzeczywistych,
• testowanie prototypów w warunkach rzeczywistych,
• połączenie elementów poprzednich etapów prac badawczych w jeden prototypowy system,
• testy prototypu i kalibracja systemu w warunkach rzeczywistych,
• produkcja eksperymentalna,
● wykonywanie innych czynności związanych z wdrażaniem wyników prac badawczych i
prowadzeniem prac rozwojowych.
2. Z przeprowadzonych badań Zleceniobiorca będzie przygotowywał co najmniej raz na trzy miesiące
sprawozdanie opisujące przebieg realizacji Projektu.
3. Zleceniobiorca oświadcza, że:
● znane jest mu przeznaczenie przedmiotu Umowy,
● zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
obowiązującymi normami oraz przepisami tak, aby spełniał swoje cele i przeznaczenie,
● bierze na siebie pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie przedmiotu Umowy,
4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przeniesienia praw autorskich:
● po zakończeniu realizacji projektu, zgodnie z terminem, o którym mowa w § 3 niniejszej Umowy,
przenieść na Zleceniodawcę autorskie prawa majątkowe do wyników badań przemysłowych i
rozwoju, bez ograniczenia terytorium, czasu i liczby egzemplarzy, a Zleceniodawca nabywa
autorskie prawa majątkowe do przedmiotu niniejszej Umowy z prawem wykonywania i
zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich - bez obowiązku składania w tym
zakresie dodatkowego oświadczenia.
● po przeniesieniu pełni autorskich praw majątkowych do wszelkich materiałów wytworzonych i
wykorzystanych podczas realizacji umowy Wykonawcy nie będzie przysługiwać dodatkowe
wynagrodzenie z tego tytułu,
● Strony postanawiają, że Zleceniobiorca przenosi na Zleceniodawcę autorskie prawa
majątkowe na następujących polach eksploatacji:
- używanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów (części) utworów dowolną techniką,
w tym techniką druku, reprograficzną, zapisu magnetycznego, elektromagnetycznego,
optycznego, techniką cyfrową, m. in. w publikacjach prasowych, materiałach drukowanych
i elektronicznych oraz innych kanałach komunikacyjnych, w tym w Internecie,
- utrwalanie i zwielokrotnianie utworów, w tym techniką druku, reprograficzną, zapisu
magnetycznego, elektromagnetycznego, optycznego, techniką cyfrową,
- wprowadzanie utworów do pamięci komputera,
- publiczne wykonanie, odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie, udostępnienie utworów lub ich
fragmentów (części) w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez
siebie wybranym,
- wprowadzanie i publiczne udostępnianie utworów lub ich fragmentów (części) w sieci Internet
oraz lokalnych sieciach komputerowych i innych sieciach komputerowych,
- sporządzanie wersji obcojęzycznych utworów lub ich fragmentów (części),
- używanie i korzystanie z utworów w tym w sposób określony powyżej, tak przez Zleceniodawcę,
jak i inne upoważnione przez niego podmioty, na własny użytek lub użytek jednostek
powiązanych, w celu prawidłowego zrealizowania zobowiązań wynikających z odrębnych umów
podpisanych przez Zleceniodawcę.
5. Ochrona danych oraz informacji:
● wszelkie przekazane Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę informacje, w których posiadanie
Zleceniobiorca wszedł realizując Przedmiot Umowy, stanowią informacje poufne,
● informacjami poufnymi są również dane osobowe oraz wszelkie inne informacje dotyczące osób
zatrudnianych przez Zleceniodawcę, które są znane Zleceniobiorcy lub do których Zleceniobiorca
ma dostęp w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy,
● w czasie trwania niniejszej umowy, a także po jej zakończeniu Zleceniobiorca zobowiązuje się
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zachować informacje, o których mowa w powyższych punktach w ścisłej tajemnicy, a w
szczególności nie kopiować lub w jakikolwiek sposób powielać tych informacji lub nie zezwalać
osobom trzecim na kopiowanie lub powielanie, z wyjątkiem użycia zgodnego z interesem
Zleceniodawcy i niezbędnym w celu prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy,
● powyższego zobowiązania nie narusza ujawnienie i użycie informacji:
- dostępnych publicznie;
- uzyskanych niezależnie z innych źródeł;
- co do których uzyskano pisemną zgodę na ich ujawnienie;
- których ujawnienie może być wymagane na podstawie odrębnych przepisów prawa.
§3
Terminy realizacji
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się pełnić funkcję, o której mowa w § 1 Umowy, i wykonywać zadania,
o których mowa w § 2 Umowy w okresie realizacji projektu tj. od daty podpisania umowy do
25 marca 2020r. zgodnie z harmonogramem ustalonym z Zleceniodawcą, który może ulegać
zmianie w zależności od potrzeb.
2. Dopuszcza się możliwość przesunięcia okresu wdrażania wyników prac badawczych i prowadzenia
prac rozwojowych do 30 czerwca 2020r. bez zmiany wynagrodzenia przy zachowaniu założonej
ilości godzin badań.
3. W przypadku konieczności zwiększenia ilości godzin na wdrażanie wyników prac badawczych i
prowadzenie prac rozwojowych ponad założoną ilość godzin, Zleceniobiorca wyraża zgodę na
dodatkową pracę w terminie wskazanym w ust. 2 za dodatkowe wynagrodzenie za każdą
dodatkowo przepracowaną godzinę.
4. Zmiana osoby wykonującej badania przemysłowe jest możliwa za zgodą Zleceniobiorcy pod
warunkiem, że nowa osoba spełnia warunki udziału w zapytaniu ofertowym.
§4
Wynagrodzenie
1.

Za wykonanie zadań, o których mowa w § 2 Umowy, w terminach zgodnie z § 3 Umowy
Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w wysokości …....... złotych brutto (słownie: …...........
złotych) przy stawce godzinowej ..… zł. (słownie: …….. złotych) za jedną godzinę zegarową.
2. Wynagrodzenie będzie naliczane w oparciu o faktury/rachunki do umowy, zestawienie godzin
pracy oraz inne dokumenty wymagane przedstawione Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę w
termiach miesięcznych do ostatniego roboczego dnia miesiąca.
3. Wynagrodzenie będzie wypłacane przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy
(nr rachunku: ……………………………………………………………………………………………………………………….. w
terminie siedmiu dni od daty zatwierdzenia rachunku, o którym mowa w § 4 pkt 2 powyżej
przez Zleceniodawcę.
4. Zleceniodawca zastrzega sobie, że termin płatności wynagrodzenia Zleceniobiorcy uzależniony
jest od terminu wpłynięcia na konto Zleceniodawcy środków przeznaczonych na pokrycie
wydatków związanych z realizacją zadań, w których uczestniczył Zleceniobiorca i może ulegać
opóźnieniom).
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§5
Odpowiedzialność za realizację umowy.
1. Zleceniobiorca zapłaci karę umowną na rzecz Zleceniodawcy w wysokości do 100 % wynagrodzenia
określonego w § 4 ust. 1 w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez
Zleceniobiorcę m. in. w następujących sytuacjach:
a) nieosiągnięcia przez Zleceniobiorcę wskaźników realizacji umowy wskazanych przez Zleceniodawcę
w umowie i niniejszej procedurze;
b) realizacji przez Zleceniobiorcę umowy wbrew ustalonym harmonogramom;
c) nieprzedstawiania dokumentów realizacji umowy w terminach wskazanych w umowie;
d) przedkładania w toku realizacji umowy fałszywych oświadczeń lub podrobionych, przerobionych lub
stwierdzających nieprawdę dokumentów lub też popełnienie oszustwa;
e) innych przypadków niewykonywania przez Zleceniobiorcę umowy zgodnie z jej postanowieniami
lub działań, lub zaniechań Zleceniobiorcy uniemożliwiających Zleceniodawcy prawidłowe
realizowanie wsparcia.
2. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
Zleceniobiorcy;
3. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość dochodzenia od Zleceniobiorcy odszkodowania
przekraczającego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych.
§6
Postanowienia końcowe
1. Umowa zostaje zawarta na czas realizacji projektu, zgodnie z § 3 umowy. Strony dopuszczają
rozwiązanie Umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy mogą być dokonywane jedynie na piśmie w formie
obustronnie uzgodnionych i podpisanych aneksów pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
4. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygać sądy właściwe ze względu na
siedzibę Zleceniodawcy.
5. Bez pisemnej zgody Zleceniodawcy, Zleceniobiorca nie może dokonać cesji swoich praw
i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na inny podmiot bądź osobę fizyczną.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Zleceniodawca

Zleceniobiorca
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