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Załącznik nr 3 - wzór umowy 

         UMOWA    

 

na świadczenie usługi w branży odzieżowej 

 

 
zawarta w Biłgoraju w dniu …………………………………2019 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 „Zamawiającym” 
a 

….........................................................................................., 

 
zwanym w dalszej treści Umowy „Wykonawcą” 

 
zwanymi dalej osobno „Stroną” lub łącznie „Stronami” o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot Umowy  
 
Przedmiotem umowy jest zapewnienie obsługi linii technologicznej w branży odzieżowej do testowania 

prototypu systemu zautomatyzowanej technologii w warunkach rzeczywistych w specjalności 

…………………………………………………………. przez ………………………… osób posiadających umiejętności i 

uprawnienia do pracy w tej specjalności, w ramach projektu pod tytułem:  

„Opracowanie optymalnej, zautomatyzowanej technologii umożliwiającej realizację zleceń wykonania 

małych partii lub pojedynczych egzemplarzy odzieży dedykowanej pod indywidualne zamówienia 

użytkownika końcowego” objętego Działaniem POIR.01.02.00. Sektorowe programy B+R w programie 

operacyjnym: POIR.00.00.00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (oś priorytetowa: POIR.01.00.00. 

Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa). 

§ 2 

Obowiązki i oświadczenia Wykonawcy 

 
1. Zadania do wykonania przez pracowników Wykonawcy w ramach usługi objętej umową:     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

• testowanie prototypu systemu zautomatyzowanej technologii umożliwiającej realizację zleceń  

  wykonania małych partii lub pojedynczych egzemplarzy odzieży dedykowanej pod indywidualne  

   zamówienia użytkownika końcowego systemu w warunkach rzeczywistych,  

• wykorzystanie linii produkcyjnej i stanowisk roboczych Zamawiającego w trybie pracy  

   wszystkich elementów systemu zautomatyzowanej technologii, 



2  

• udział w testach, 

• produkcja eksperymentalna, 

● zgłaszanie swoich uwag i opinii członkom zespołu ds. badań i rozwoju, 

● przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych.  

2. Wykonawca oświadcza, że: 
● znany jest mu zakres przedmiotu Umowy, 
● deklaruje pełną współpracę z członkami zespołu ds. badań i rozwoju, 
● zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy zgodnie zasadami wiedzy technicznej,     
   obowiązującymi normami oraz przepisami tak, aby spełniał swoje cele i przeznaczenie, 
● bierze na siebie pełną odpowiedzialność za swoich pracowników wykonujących przedmiot 
   Umowy, 

3. Ochrona danych oraz informacji: 
      ● wszelkie przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego informacje, w których posiadanie  
         Wykonawca wszedł realizując Przedmiot Umowy, stanowią informacje poufne, 
       ● informacjami poufnymi są również dane osobowe oraz wszelkie inne informacje dotyczące osób  
           zatrudnianych przez Zamawiającego, które są znane Wykonawcy lub do których Wykonawca  
           ma dostęp w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, 
      ● w czasie trwania niniejszej umowy, a także po jej zakończeniu Wykonawca zobowiązuje się  
         zachować informacje, o których mowa w powyższych punktach w ścisłej tajemnicy, a w  
         szczególności nie kopiować lub w jakikolwiek sposób nie powielać tych informacji lub nie zezwalać  
         osobom trzecim na kopiowanie lub powielanie, z wyjątkiem użycia zgodnego z interesem  
        Zamawiającego 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. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 Umowy, i  

     wykonywać zadania, o których mowa w § 2 Umowy w okresie realizacji projektu tj. od daty 

     podpisania umowy do 31.12.2019 r. zgodnie z harmonogramem ustalonym z Zleceniodawcą,  

    który może ulegać zmianie w zależności od potrzeb. 

2. Dopuszcza się możliwość przesunięcia okresu realizacji przedmiotu umowy do 6 miesięcy bez  

    zmiany wynagrodzenia w przypadku, gdy postęp oraz wyniki prac rozwojowych wskażą taką  

    konieczność i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wyrazi na to zgodę. 
 

§ 4 

Wynagrodzenie 
 

1. Za wykonanie zadań, o których mowa w § 2 Umowy, w terminach zgodnie z § 3 Umowy 

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości …....... złotych brutto (słownie:  …........... 

złotych), które zostanie wyliczone według zaoferowanej stawki godzinowej (godzina zegarowa 

– 60 minut) i  w zależności od ilości faktycznie przepracowanych godzin w projekcie. 

2. Wynagrodzenie będzie wypłacane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy  

(nr rachunku: ……………………………………………………………………………………………………………………….. w 

terminie 30 dni od daty przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury i jej zatwierdzenia  

przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony  
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jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie 

wydatków związanych z realizacją zadań, w których uczestniczył Wykonawca i może ulegać 

opóźnieniom. 
 

                                                                     § 5 

                              Odpowiedzialność za realizację umowy. 

 

1. Wykonawca zapłaci karę umowną na rzecz Zamawiającego w wysokości do 100 % wynagrodzenia  

     określonego w § 4 ust. 1 w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez  

    Wykonawcę m. in. w następujących sytuacjach: 
 

a) nie wykonanie w określonym terminie przez Wykonawcę przedmiotu umowy; 

b) realizacji przez Wykonawcę umowy wbrew ustalonemu harmonogramowi; 

c) dokonania przez pracowników Wykonawcy szkód na linii produkcyjnej lub stanowiskach roboczych  

     Zamawiającego; 

d) innych przypadków niewykonywania przez Wykonawcę umowy zgodnie z jej postanowieniami lub  

     działań, lub zaniechań Wykonawcy uniemożliwiających Zamawiającemu prawidłowe realizowanie  

     projektu. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia  

    Wykonawcy; 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia od Wykonawcy 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 Zamawiającego, Wykonawca 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. 

 
 
 

 
              Zamawiający Wykonawca 


