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nr decyzji: RPOP.01.01.00-16-0063/16-00 z dnia 18.08.2017 r. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

Działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach 

 
 

UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUGI Nr …………./2018/ZARZ 
 
 

zawarta w dniu ……………. 2018 roku w Opolu, pomiędzy: 
 
„Park Naukowo-Technologiczny w Opolu” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  
z siedzibą w Opolu, przy ulicy Technologicznej 2, 45-839 Opole, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000449086, z kapitałem zakładowym 
wpłaconym w wysokości 27 618 000,00 PLN, posiadająca numer NIP: 7543069732 i numer 
REGON: 161506358, reprezentowana przez: 
- Jarosława Mamalę – Prezesa Zarządu, 
zwaną w dalszej części Umowy „Zamawiającym”, 
a 
………….. 
z siedzibą w ………… przy ulicy ………….. kod ………….., posiadającą numer NIP 
………… oraz numer REGON ….…….., reprezentowana przez: 
- ……………………………………... 
zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą”, 
zwanymi łącznie w dalszej części Umowy „Stronami”. 
 

Zważywszy, że: 
1) Celem umowy jest przeprowadzenie prac badawczo rozwojowych 
2) Zamawiający realizuje Projekt pod nazwą: „Prace B+R dotyczące sposobu efektywnego 

zasilania silnika spalinowego” nr decyzji: RPOP.01.01.00-16-0063/16-00 z dnia 
18.08.2017 r. współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020; Działanie 1.1 Innowacje w 
przedsiębiorstwach; 

3) Wykonawca wykona badania stanowiskowe na hamowni silnikowej obejmujące 
pomiary wskaźników pracy silnika. 

Strony zawierają umowę o treści: 
 

§ 1. 
PRZEDMIOT UMOWY 

W wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na realizację usługi związanej 
z przeprowadzeniem prac badawczo - rozwojowych w ramach projektu pn. „ Prace B+R 
dotyczące sposobu efektywnego zasilania silnika spalinowego.”, Strony zawierają niniejszą 
Umowę, której przedmiotem jest wykonanie w celach badawczo-rozwojowych:  

1) badań stanowiskowych na hamowni silnikowej obejmujące pomiary wskaźników pracy 
silnika w postaci: 
- jednostkowego zużycia paliwa; 
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- sprawności silnika w wybranych punktach pracy.  
2) Badania testowe należy przeprowadzić w dwóch wariantach obejmujących; 

Test A - silnik spalinowy o zapłonie iskrowym niezmodyfikowany; 
Test B, - spalinowy o zapłonie iskrowym zmodyfikowany. 

3) Badania zostaną zakończone raportem i analizą wyników badań z testów A i B w wersji 
porównawczej (zwany również w dalszej części umowy „raportem”); 

zwane łącznie w dalszej części umowy „przedmiotem umowy”. 
2. Niniejsza Umowa jest dofinansowana w ramach Projektu realizowanego pod nazwą: „Prace 

B+R dotyczące sposobu efektywnego zasilania silnika spalinowego” nr decyzji: 
RPOP.01.01.00-16-0063/16-00 z dnia 18.08.2017 r. współfinansowanego przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020; 
Działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach.  

3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy wraz z wymaganymi parametrami technicznymi 
zawarto w Zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik integralnej część niniejszej 
Umowy.  

4. Wykonawca oświadcza, że: 
1) realizacja umowy przeprowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

zgodnie z umową oraz złożoną ofertą, przy czym w razie rozbieżności pomiędzy 
umową a ofertą, pierwszeństwo mają zapisy umowy, 

2) posiada doświadczenie, wiedzę, umiejętności i kwalifikacje do prawidłowego  
i zgodnego z prawem wykonania przedmiotu umowy oraz zasoby finansowe 
pozwalające na prawidłowe i terminowe wykonanie umowy, 

5. Jeżeli Wykonawca realizuje umowę przy udziale podwykonawców, to za działania  
i zaniechania podwykonawców odpowiada jak za działania i zaniechania własne, choćby 
nie ponosił winy w wyborze. 

 

§ 2. 
1. Strony zobowiązują się do: 

1) współdziałania w celu prawidłowego wykonania umowy, w szczególności poprzez 
prowadzenie przez Strony pisemnych konsultacji oraz ustosunkowywanie się do 
przedstawianych przez każdą ze Stron uwag dotyczących przedmiotu Umowy; 

2) niezwłocznego udzielania wszelkich informacji koniecznych do wykonania 
przedmiotu umowy; 

2. Poza innymi obowiązkami umownymi Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) raportu i analizy wyników badań z testów A i B w wersji porównawczej  
2) terminowego oraz należytego wykonania przedmiotu umowy tj. zgodnie z najlepszą 

starannością, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawa; 
3) niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mających 

wpływ na prawidłowe lub terminowe wykonywanie umowy; 
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4) niezwłocznego (nie dłużej niż w terminie 7 dni) informowania Zamawiającego, na 
jego pisemną prośbę, o stanie zawansowania wykonania przedmiotu umowy; 

5) wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami 
prawa, przepisami prawa miejscowego oraz obowiązującymi wytycznymi 
i instrukcjami ustalonymi przez organy władzy publicznej.  

 

§ 2. 
MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI UMOWY 

1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na adres Zamawiającego: Park Naukowo-
Technologiczny w Opolu  Sp. z o.o. ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole, pomieszczenie 
wskazane przez osobę, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1. 

2. Termin realizacji całości przedmiotu umowy strony ustalają zgodnie z ofertą, tj. do  dnia  
31.07.2018r.,  

3. Na potwierdzenie prawidłowości i kompletności zrealizowanej Umowy Strony podpiszą 
protokół zdawczo-odbiorczy. 

4. Podpis (na protokole) osoby odpowiedzialnej za realizację umowy po stronie 
Zamawiającego oznacza potwierdzenie wykonania prac zgodnie z ofertą, z zastrzeżeniem iż 
nie wyłącza to, ani nie ogranicza uprawnień z rękojmi i gwarancji. 

5. Do protokołu zdawczo-odbiorczego zostanie przedłożony raport w wersji pisemnej 
w następującej ilości egzemplarzy 2 oraz w formacie pliku doc. 

 

 
§ 3. 

  OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY 
1. Osoby odpowiedzialne za realizację umowy: 

1) po stronie Zamawiającego: Ewa Raida  tel.  77 443 89 36, e-mail: 
e.raida@pnt.opole.pl 

2) po stronie Wykonawcy: ………….., tel. ……….. , e-mail: …………….. 
2. Zmiana osób i danych kontaktowych, o których mowa w ust. 1 nie stanowi zmiany umowy 

i nie wymaga aneksu, a jedynie pisemnego poinformowania drugiej Strony  
o zaistniałej zmianie. 

 

§ 4. 
WARTOŚĆ UMOWY, ZASADY ROZLICZEŃ 

1. Z tytułu wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 
w wysokości …………. zł netto (słownie: …………). 

2. Wynagrodzenie netto Wykonawcy, wskazane w ust. 1,  ma charakter ryczałtowy 
i obejmuje wszelkie koszty, w tym koszty związane z realizacją obowiązku wynikającego 
z § 9 i 10, które Wykonawca musi ponieść w celu wykonania przedmiotu umowy. 

3. Wynagrodzenie netto Wykonawcy, wskazane w ust. 1, zostanie powiększone o podatek od 
towarów i usług w stawce i wysokości obowiązującej w chwili wystawienia faktury VAT . 
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4. Wartość wynagrodzenia podana w ust. 1 jest stała i nie będzie podlegać żadnej 
waloryzacji, ani zmianom. 

5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury VAT prawidłowo wystawionej przez 
Wykonawcę i doręczonej Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia protokolarnego 
oddania przedmiotu Umowy (zgodnie z § 2 ust. 3-5). Terminem zapłaty wynagrodzenia 
jest termin 14 dni od daty doręczenia na adres Zamawiającego wskazany w komparycji 
Umowy prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

6. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane w 
fakturze VAT wystawionej przez Wykonawcę, a datą zapłaty będzie dzień obciążenia 
rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. Wykonawca pod rygorem nieważności nie jest uprawniony do dokonywania przelewów 
lub potrąceń związanych z wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej Umowy wobec 
Zamawiającego, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  

8. W przypadku opóźnienia w uiszczeniu należności, Wykonawcy przysługuje prawo do 
naliczenia odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych. 

 

 
§ 5. 

GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA ZA WADY 
1. Wykonawca oświadcza, iż udziela Zamawiającemu, bez konieczności wydania odrębnej 

karty gwarancyjnej, gwarancji na prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy na okres 6-
miesięcy 

2. Okres gwarancji rozpocznie bieg od dnia, w którym nastąpił protokolarny, odbiór przez 
Zamawiającego raportu, zgodnie z § 2 ust. 3-5. 

3. Strony zgodnie ustalają, iż w zakres gwarancji wchodzi nieodpłatne, na koszt Wykonawcy 
usunięcie wad raportu lub dostarczenie wolnego od wad całości lub części raportu, w 
terminie 14 dni od zgłoszenia reklamacji. Jeżeli dotrzymanie terminu, o którym mowa w 
zdaniu 1, nie będzie możliwe z przyczyn obiektywnych, wówczas Zamawiający może 
wyrazić zgodę na wydłużenie tego terminu pod warunkiem jednak, że wniosek Wykonawcy 
o jego wydłużenie wpłynął do Zamawiającego w terminie, o którym mowa w zdaniu 1. 
Brak pisemnej zgody nie będzie uznawany za wyrażenie zgody w sposób dorozumiany. 

4. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie 
od uprawnień wynikających z gwarancji, a okres rękojmi zbieżny jest z okresem gwarancji 

5. Zamawiający zobowiązany jest do zgłoszenia niejasności lub nieścisłości do raportu w 
terminie 30 dni od dnia jej wykrycia.  

6. Usunięcie zgłoszonych zastrzeżeń do raportu powinno się odbywać, w miarę możliwości, 
na miejscu u Zamawiającego. W przypadku naprawy gwarancyjnej Sprzętu poza adresem 
Zamawiającego wszelkie koszty oraz ryzyko związane z transportem Sprzętu ponosi 
Wykonawca. 

7. W przypadku, gdy Wykonawca nie wywiąże się z obowiązków wynikających z udzielonej 
gwarancji lub rękojmi za wady, pomimo pisemnego wezwania i wyznaczenia 
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dodatkowego 3 dniowego terminu, Zamawiający uprawniony jest do zlecenia wykonania 
zastępczego osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania 
zgody sądu, co nie uchybia uprawnieniom wskazanym w ust. 7 i nie wyłącza możliwości 
naliczenia kary umownej.  

8. Ponadto w okolicznościach wskazanych w ust. 7 Zamawiającemu przysługuje prawo 
odstąpienia od niniejszej Umowy, z przyczyn zależnych od Wykonawcy, co nie uchybia 
możliwości naliczania kary umownej. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać 
złożone w terminie 30 dni od dnia zaistnienia zdarzenia umożliwiającego odstąpienie. 

 

§ 6. 
KARY UMOWNE 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych  
z następujących tytułów: 
1) za niedotrzymanie przez Wykonawcę któregokolwiek z terminów w Umowie 

wskazanych, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,2 % 
wynagrodzenia umownego wskazanego w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, 

2) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 25% 
wynagrodzenia umownego wskazanego w § 4 ust. 1. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia Zamawiającemu kary umownej za odstąpienie 
od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego,  
w wysokości 25% wynagrodzenia umownego wskazanego w § 4 ust. 1. 

3. Strona zobowiązana do uiszczenia kary umownej zapłaci stronie uprawnionej do naliczenia 
kary umownej w terminie 7 dni od dnia wezwania do zapłaty. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie wymagalnych kar umownych z przysługującą mu 
wierzytelnością z tytułu wynagrodzenia za przedmiot umowy, choćby obie wierzytelności 
nie były jeszcze wymagalne (potrącenie umowne). 

5. Stronom przysługuje prawo dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych 
Kodeksu cywilnego w przypadku wystąpienia szkody przewyższającej wartością wysokość 
kar umownych określonych w niniejszym paragrafie. 

6. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania zobowiązań 
w Umowie wskazanych. 

7. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany pokryć wszelkie koszty lub kary, jakie 
Zamawiający poniesie w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem 
Umowy przez Wykonawcę. 

8. Postanowienia objęte niniejszym paragrafem obowiązują także w przypadku zakończenia 
niniejszej Umowy, w tym poprzez odstąpienie od Umowy i będą traktowane jako odrębne 
zobowiązanie.  
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§ 7. 
ZMIANY UMOWY 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy, na zasadach w umowie 
wskazanych. 

3. Zmiany umowy mogą dotyczyć: 
1) zakresu przedmiotu umowy,  
2) terminów wskazanych w Umowie, 
3) miejsca realizacji Umowy, 
4) zasad dotyczących odbioru raportu, 
5) warunków płatności wynagrodzenia i zasad rozliczeń, 
6) warunków gwarancji, 
7) wartości umowy. 

4. Zmiany Umowy mogą nastąpić pod następującymi warunkami: 
1) Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę Umowy, 
2) okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany zostaną wskazane w preambule aneksu, 
3) konieczność dokonania zmian uzasadniona będzie co najmniej  jedną z okoliczności 

wskazanych w ust. 5. 
5. Okoliczności uzasadniające zmianę umowy: 

1) wystąpienie uzasadnionej konieczności zmiany któregokolwiek z terminów 
wskazanych w umowie, 

2) dokonanie zmiany umowy jest korzystne dla Zamawiającego, w następujący sposób:  
a) może przyczynić się do podniesienia bezpieczeństwa wykonania przedmiotu 

umowy, 
b) może przyczynić się do podniesienia jakości wykonywania przedmiotu umowy, 

3) zmiany umowy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, 
literowych i liczbowych, zmiany układu graficznego umowy, numeracji jednostek 
redakcyjnych, śródtytułów lub uzupełnień treści niepowodujących zmiany celu  
i istoty umowy, 

4) w przypadku uchwalenia (lub zmiany) powszechnie obowiązujących przepisów prawa 
krajowego lub wspólnotowego, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu 
zawarcia Umowy, a z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia  
zmian Umowy, 

5) podczas wykonywania przedmiotu umowy zaistnieje konieczność dokonania 
uszczegółowienia, wykładni lub doprecyzowania poszczególnych zapisów umowy, 
niepowodujących zmiany celu i istoty umowy, 

6) w przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w 
umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać 
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usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji 
jej zapisów przez Strony, 

7) obiektywnie jest to niezbędne dla zachowania i realizacji celów umowy, dla których 
została ona zawarta, 

8) w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
Umowy, przy zachowaniu jej dotychczasowej treści, nie leży w interesie 
Zamawiającego lub w interesie publicznym, 

9) w przypadku zaistnienia następujących okoliczności uzasadniających zmianę umowy, 
których wystąpienia nie można przewidzieć na etapie zawierania umowy: 
a) wystąpienia siły wyższej, 
b) strajków (z wyłączeniem strajków w przedsiębiorstwie Zamawiającego  

i Wykonawcy), 
c) stanu wyjątkowego lub stanu wojennego. 

6. Zamawiający przewiduje także możliwość dokonania zmian i uzupełnień w umowie, które 
nie stanowią istotnej zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy, z tym zastrzeżeniem, iż zmiany te wymagają zgody 
Wykonawcy i nie powinny w szczególności naruszać zasad uczciwej konkurencji i 
równego traktowania wykonawców oraz modyfikować zakresu i przedmiotu zamówienia 
oraz jego warunków i treści oferty. W takim przypadku mają odpowiednie zastosowanie 
postanowienie ust. 1 oraz ust. 4 pkt 1 i 2 niniejszego paragrafu. 

7. Ilekroć w treści Umowy jest mowa o zmianach umowy, należy przez to rozumieć także jej 
uzupełnienia. 

8. Zmiany osób uprawnionych do reprezentacji Stron, a także zmiana siedziby lub nazwy 
Stron, nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu niniejszego paragrafu i nie wymagają 
aneksu, przy czym wymagane jest skuteczne doręczenie drugiej Stronie pisemnej 
informacji o dokonaniu zmiany wraz z załącznikiem w postaci aktualnego odpisu  
z właściwego rejestru. 

9. Zmiany, o których mowa w niniejszym paragrafie nie uchybiają możliwości zmian 
Umowy wynikających z art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych. 

 

§ 8. 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający może także od umowy odstąpić, w razie zaistnienia istotnej zmiany 
okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego 
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy 
może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 
publicznemu. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić  
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

2. W przypadku wskazanym w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części umowy, stwierdzonego protokolarnie przez 
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strony, a Zamawiający nie będzie zobowiązany do zapłaty jakichkolwiek kar umownych, 
rekompensat lub odszkodowań. 

3. Zamawiający ma także prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach 
1) jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z umową lub powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa, 
2) jeżeli Wykonawca opóźnia się w wykonaniu jakiegokolwiek obowiązku wskazanego 

w Umowie pomimo wyznaczenia mu dodatkowego 7 dniowego terminu,  
z zastrzeżeniem, iż wyznaczenie terminu nie wyłącza możliwości naliczenia kar 
umownych, 

3) jeżeli łączna wysokość kar umownych, naliczonych Wykonawcy w związku  
z niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem niniejszej Umowy, osiągnie 
wysokość 20% całkowitej wartości Umowy, o której mowa  w § 4 ust. 1 niniejszej 
Umowy (przy czy prawo odstąpienia przysługuje niezależnie od naliczonych kar), 

4) jeżeli zaistnieją okoliczności wskazane w § 5 ust. 7, 
5) jeżeli Wykonawca nie wypełni obowiązku, określonego w § 1 ust. 6 pkt 5 lub jeżeli 

zaistnieją okoliczności wskazane w tym przepisie, 
6) jeżeli zaistnieją okoliczności wskazane w powszechnie obowiązujących przepisach 

prawa, a w szczególności w przepisach kodeksu cywilnego. 
4. Odstąpienie uzasadnione ziszczeniem się dyspozycji ust. 3 pkt 1-5 uważane będzie za 

zawinione przez Wykonawcę i uprawniające Zamawiającego do naliczenia kar umownych. 
5. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 3, może nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia 

przez Zamawiającego wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę tego 
odstąpienia. 

 

§ 9.  
PRAWA AUTORSKIE 

1. Strony zgodnie postanawiają, iż raport stanowi utwór w rozumieniu przepisów ustawy z 
dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, 
poz. 631 ze zm.) i podlega ochronie. 

2. Z chwilą protokolarnego odbioru raportu Wykonawca przenosi na Zamawiającego, bez 
konieczności składania odrębnego oświadczenia i w ramach wynagrodzenia 
przewidzianego niniejszą Umową, całość autorskich praw majątkowych i praw 
pokrewnych do wszystkich elementów raportu, przekazanego Zamawiającemu w całości, 
łącznie z wszelkimi koncepcjami i realizacjami graficznymi, które powstały w trakcie 
trwania niniejszej Umowy oraz prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie 
zależnego prawa autorskiego.  

3. Autorskie prawa majątkowe do raportu obejmują prawo do modyfikacji całości  
i poszczególnych elementów składowych raportu. 

4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, nastąpi na następujących polach eksploatacji: 
1) wprowadzenie do pamięci komputera; 
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2) udostępnianie i wykorzystywanie raportu na stronach WWW; w wewnętrznych i 
zewnętrznych materiałach Zamawiającego; 

3) publiczne odtwarzanie przez Zamawiającego; 
4) swobodne wykorzystywanie przez Zamawiającego w materiałach wydawniczych oraz 

we wszelkiego rodzaju mediach audiowizualnych i komputerowych, wszelkie 
utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego 
urządzenia), wytwarzanie egzemplarzy, jakąkolwiek techniką, zapisu magnetycznego, 
mechanicznego, optycznego lub elektronicznego, techniką analogową lub cyfrową, w 
dowolnym systemie lub formacie; na wszelkich nośnikach, w tym nośnikach audio lub 
video, światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, kościach pamięci, 
nośnikach komputerowych i innych nośnikach zapisów i pamięci, w nieograniczonej 
ilości kopii; 

5) wszelki obrót oryginałem i egzemplarzami na których raport utrwalono - 
wprowadzanie ich do obrotu, najem, użyczanie, odpłatne i nieodpłatne, w tym np. 
leasing, użyczenie, dzierżawa itp; 

6) wszelkie inne rozpowszechnianie, w tym: 
a) wszelkie nadawanie i reemitowanie, w tym za pomocą wizji lub fonii przewodowej 

lub bezprzewodowej, w sieciach kablowych, w sieci telefonii komórkowej, w 
innych systemach przekazu, w sposób niekodowany lub kodowany, w obiegu 
otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub 
cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym także w 
serwisach multimedialnych, internetowych, telefonicznych lub 
telekomunikacyjnych; 

b) wszelkie publiczne udostępnianie raportu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 
niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje 
naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowe, telekomunikacyjne lub 
multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także 
osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, 
systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w połączeniach 
telefonicznych, w tym przekazach tekstowych i audiowizualnych (SMS, MMS, 
teletekst itp.); 

c) wszelkie inne publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, wykonywanie, wystawianie; 
d) wykorzystywanie raportu do celów edukacyjnych lub szkoleniowych, 

wykorzystywanie w e-kartkach, przesyłanie ich kontrahentom itp.; 
e) korzystanie i rozpowszechnienie poszczególnych elementów raportu i jego 

opracowaniami oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania 
licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach 
eksploatacji. 

5. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie zależnych prawa autorskich do 
raportu i udzielania dalszych zgód na wykonywanie zależnych praw autorskich. 
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6. Wynagrodzenie wskazane w § 4 ust. 1 obejmuje zapłatę za przeniesienie majątkowych 
praw autorskich do raportu na wszystkich wskazanych w Umowie polach eksploatacji, jak 
również na zezwolenie na wykonywanie praw zależnych do raportu. 

7. Nabycie praw autorskich do raportu przez Zamawiającego obejmuje jego całość, jak i 
odrębnie wszystkie jego części. 

8. Wykonawca pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej zapewnia, że raport nie 
będzie w jakikolwiek sposób naruszała praw majątkowych ani osobistych osób trzecich 
oraz zostanie wykonany za pomocą legalnego oprogramowania komputerowego. W 
szczególności raport, ani sposób jego wykonania nie będą naruszały majątkowych lub 
osobistych praw autorskich osób trzecich, ani Zamawiającego, a także innych praw 
chronionych prawem autorskim lub prawem własności przemysłowej oraz Wykonawca 
zapewnia, iż zaspokoił, związane z nim wszelkie prawa osób trzecich i nie istnieją 
przeszkody do przeniesienia praw na rzecz Zamawiającego.. 

9. Wraz z przeniesieniem praw autorskich Wykonawca zobowiązuje się przekazać 
Zamawiającemu wszystkie elektroniczne wersje raportu w formatach zapisu, w jakim 
zostały pierwotnie utworzone i niezabezpieczone przed dokonywaniem zmian. 

 

§ 10.  
POUFNOŚĆ 

1. Wykonawca zobowiązuje się pod rygorem odszkodowawczym, do zachowania w 
bezwzględnej tajemnicy wszelkich okoliczności, o których dowiedział się podczas i w 
związku z wykonywaniem niniejszej umowy.  

2. Wykonawca pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej zobowiązuje się do 
traktowania jako poufnych dokumentów oraz wszelkich danych i informacji (uzyskanych 
zarówno w formie pisemnej, dokumentowej, jak i ustnej) odnośnie: Zamawiającego, 
materiałów niezbędnych do wykonania umowy przekazanych przez Zamawiającego do 
Wykonawcy, uzyskanych przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem niniejszej 
umowy oraz do ich nieujawniania osobom trzecim bez uprzedniej zgody Zamawiającego 
zarówno w trakcie realizacji umowy, jak i po jej zakończeniu. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zobowiązania osób, którymi posługuje się do 
wykonania Umowy, do przestrzegania zobowiązań wskazanych w ust. 1-2, a za działania 
lub zaniechania takich osób odpowiada jak za działania lub zaniechania własne, chociażby 
nie ponosił winy w wyborze.  

4. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji lub dokumentów, które są: 
1) powszechnie dostępne, jeżeli zostały podane do publicznej wiadomości lub informacji 

i dokumentów, które są zatwierdzone do rozpowszechnienia na podstawie uprzedniej 
pisemnej zgody drugiej Strony; 

2) ujawniane uprawnionym do tego organom na podstawie bezwzględnie 
obowiązujących przepisów prawa. 

5. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez jedną ze Stron 
postanowień określonych w powyższych ustępach, druga Strona może żądać naprawienia 
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wynikłej z tego tytułu szkody na zasadach ogólnych przewidzianych w przepisach prawa.  
 

§ 11. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Strony Umowy zobowiązują się do przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) i zobowiązują się nie 
wykorzystywać ani nie przetwarzać w jakikolwiek sposób danych osobowych, do których 
uzyskają dostęp w wyniku realizacji współpracy dla celów innych niż realizacja niniejszej 
umowy.  

2. Nieważność jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy nie wywołuje nieważności 
całej Umowy, zaś w miejsce postanowień nieważnych będą mieć zastosowanie przepisy 
prawa, a w razie ich braku Strony uzgodnią takie nowe postanowienia, które pozwolą na 
wykonywanie Umowy zgodnie z jej celem i wspólnym zamiarem Stron, którym kierowały 
się w chwili zawierania Umowy. 

3. Brak egzekwowania przez jedną ze Stron realizacji obowiązków drugiej Strony w czasie 
obowiązywania niniejszej Umowy nie będzie interpretowany jako zgoda na 
niewykonywanie postanowień Umowy lub zmianę jej treści. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy prawa 
polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego. 

5. Ewentualne spory Stron na tle realizacji niniejszej Umowy Strony poddają rozstrzygnięciu 
rzeczowo właściwemu sądowi powszechnemu w Opolu. 

6. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
7. Załączniki stanowiące integralną część Umowy: 

1) Zapytanie ofertowe – załącznik nr 1, 
2) Oferta Wykonawcy – załącznik nr 2, 
3) Protokół zdawczo-odbiorczy – załącznik nr 3 

 
ZAMAWIAJĄCY :     WYKONAWCA: 
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PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY  
 

Opole, dnia… 
 

 
Sporządzony na podstawie umowy nr: …….. zawartej w dniu ……r.  
 
Pomiędzy: 
 
Zamawiającym: 
Park Naukowo-Technologiczny w Opolu spółka z. o. o.  
Ul. Technologiczna 2 
45-839 Opole 
a 
Wykonawcą: 
Nazwa 
Adres 
 
Data dokonania odbioru:……………………… 
 

Przedmiot zamówienia: 
 

Lp. Nazwa Ilość Nr identyfikacyjny/seryjny/ fabryczny 
Rok produkcji 

 
1 
 
 

   

 
 

Odbiorca przyjmuje przedmiot dostawy/zamówienia. 
Uwagi:  
 
 
 
Protokół sporządzona w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.  
 
 
 
Odbiorca/zamawiający:      Dostawca/wykonawca: 
 
 
 
 
…………………………..                                                           ………………………………… 
           podpis                                                                                                   podpis 


