
UMOWA WARUNKOWA nr … 

 

Niniejsza Umowa warunkowa, zwana dalej „Umową”, została zawarta w dniu ……….. 2017 
roku w …………… pomiędzy: 

…………………………………….. 

, reprezentowaną przez: 

…………………………………….., 

zwaną w dalszej części umowy „Uczelnią”, 

a 

……….. z siedzibą ……….. (..-….), przy ulicy ……….., NIP ……….., REGON …………., 
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ……….., którą reprezentuje: 

……………… – Członek Zarządu oraz 

……………… – Członek Zarządu, 

zwaną w dalszej części Umowy „Firmą”, 

 

……………………, …………… łącznie zwane są dalej „Stronami", a każdy z osobna „Stroną”. 

§ 1 

1. Strony oświadczają, że w przypadku otrzymania dofinansowania przez Firmę na realizację 
projektu „………………….” (dalej „Projekt”) w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R 
przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe 
realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR, nawiążą współpracę w przedmiocie 
przeprowadzenia prac badawczych i rozwojowych w zakresie zdefiniowanym w Załączniku 
nr 1 do Umowy. 

2. Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru Uczelni jako wykonawcy w drodze 
postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr ……. z dnia ……….. 2016 
r. z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, równego traktowania 
wykonawców, jawności i przejrzystości, a także przy dołożeniu przez osoby 
przeprowadzające postępowanie wszelkich starań w celu zachowania obiektywizmu oraz 
bezstronności.  

3. Warunkiem wejścia w życie umowy jest podpisanie przez Firmę umowy na dofinansowanie 
projektu w ramach działania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane 
przez przedsiębiorstwa”, POIR 2014-2020 współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa rozwiązuje się automatyczne w 
przypadku nie przyznania Firmie środków na realizację Projektu do dnia ……….2016 roku. 
Firma  zobowiązana jest poinformować Uczelnię o fakcie nieprzyznania środków 
niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych. 

 

§ 2 

1. Firma oświadcza, że przeprowadzenie prac badawczych oraz rozwojowych określonych w 
§ 1 planuje w okresie od ………… do …………. r. 



2. Uczelnia oświadcza, że posiada doświadczenie w zakresie niezbędnym do wykonania prac 
badawczych zdefiniowanych w Załączniku nr 1 oraz, że wskazane prace wykona przy 
użyciu własnych sił. Uczelnia może powierzyć realizację części prac badawczych 
bądź/oraz rozwojowych osobom trzecim tylko za zgodą Firmy wyrażoną na piśmie. 

§ 3 

Strony ustalają, że prace będące przedmiotem Umowy przeprowadzone będą w siedzibie 
Uczelni. 

§ 4 

1. Firma zleci Uczelni wykonanie prac badawczych oraz rozwojowych zdefiniowanych 
w Załączniku nr 1 w terminie 30 dni od otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania. 

2. Uczelnia zobowiązuje się do przeprowadzenia prac i przedstawienia ich wyników Firmie 
w okresie 12 miesięcy od daty zlecenia wykonania prac przez Firmę. 

3. Szczegółowy harmonogram wykonania prac, zawierający podział prac na zadania, 
znajduje się w Załączniku nr 2 do Umowy. Podstawą do odbioru poszczególnych zadań 
będzie sporządzony przez Uczelnię raport z wykonania zadań w ramach etapu prac 
bądź/oraz dokumentacja techniczna. 

§ 5 

1. Łączną wysokość wynagrodzenia Uczelni Strony niniejszej umowy ustalają na ………… zł 
netto (słownie: ……………….., 00/100 netto), powiększoną o podatek VAT. 

2. Szczegółowy kosztorys wykonania prac znajduje się w Załączniku nr 2. 

3. Termin płatności za wykonanie poszczególnego zadania wynosi 30 dni od daty podpisania 
protokołu odbioru zadania. 

§ 6 

1. Uczelnia oświadcza, że dołoży wszelkich starań aby wykonać całość prac. Jeżeli jednak 
któryś z etapów nie zostanie wykonany lub zostanie wykonany częściowo, Uczelnia 
przedstawi szczegółowe pisemne uzasadnienie w raporcie z wykonania etapu prac. 
Przedstawienie szczegółowego uzasadnienia jest warunkiem otrzymania wynagrodzenia 
za częściowe wykonanie danego etapu. Uczelnia nie otrzyma wynagrodzenia za etapy 
niewykonane.  

2. W razie zaistnienia sytuacji wskazanej w §6 ust. 2 powyżej, Firmie nie przysługują 
względem Uczelni żadne roszczenia odszkodowawcze z tytułu niewykonanych prac. 

3. Otrzymanie negatywnego wyniku prac wykonanych zgodnie z niniejszą Umową nie może 
stanowić podstawy odpowiedzialności Uczelni i nie zwalnia Firmy od obowiązku uiszczenia 
wynagrodzenia za prace wykonane, zgodnie z §6 ust. 2 powyżej. Uczelnia nie ponosi 
odpowiedzialności za szkody będące następstwem użytkowania wyrobów lub stosowania 
technologii opartych na wynikach pracy wykonanych na podstawie niniejszej Umowy. 

§7 

1. W czasie trwania niniejszej Umowy a także jej ustaniu, Strony zobowiązują się do 
zachowania w tajemnicy informacji określonych bądź oznaczonych jako Informacje Poufne 
(dalej „Informacje Poufne”), informacji technicznych, technologicznych, produkcyjnych, 
organizacyjnych, w tym know-how lub innych informacji posiadających wartość 
gospodarczą, z którymi zapoznają się bądź które uzyskają w związku z wykonywaniem 



niniejszej Umowy, za wyjątkiem informacji ujawnionych do wiadomości publicznej 
i powszechnie znanych. 

2. Strony ustalają, że treść Umowy oraz wszelkie uzyskane od którejkolwiek ze Stron 
dokumenty oraz oświadczenia są traktowane jako Informacje Poufne, stąd Strony 
zobowiązują się do ich nieujawniania, z wyjątkiem: 

1) wykonania żądania prawa odpowiednich władz zgodnie z bezwzględnie 
obowiązującymi przepisami lub na wezwanie sądowe lub administracji 
publicznej; 

2) na żądanie drugiej Strony, celem umożliwienia wykonania uprawnień i 
zobowiązań zawartych lub wynikających z Umowy; 

3) celem poinformowania przedstawicieli i doradców Stron oraz ich audytorów, o 
ile usprawiedliwione to będzie przez przyczyny wynikające z działalności 
Strony, zapewniając w każdym przypadku zachowanie przez nich poufności 
otrzymanych informacji; 

4) ich ujawnienie jest konieczne ze względu na działania mające na celu ochronę 
istotnych interesów i praw wyłącznych którejkolwiek ze Stron lub w celu 
zapobieżeniu znacznej szkodzie majątkowej którejkolwiek ze Stron Umowy, w 
tym w celu ochrony praw i roszczeń nabytych mocą Umowy przez Uczelnię. 

3. Strony zobowiązują się poinformować o obowiązkach wynikających z niniejszej Umowy 
wszystkie osoby, w tym w szczególności pracowników, audytorów, doradców, 
podwykonawców, ekspertów, które z uwagi na udział w realizacji niniejszej Umowy między 
Uczelnią a Firmą, będą miały styczność z Informacjami Poufnymi i zobowiązać te osoby 
na piśmie do przestrzegania zasad zachowania poufności informacji co najmniej w takim 
samym zakresie, jak określony w niniejszej Umowie. 

4. Ujawnienie, przez którąkolwiek ze Stron jakiejkolwiek Informacji Poufnej osobie trzeciej, za 
wyjątkiem sytuacji, o których mowa w §7 ust. 2 powyżej, wymagać będzie każdorazowo 
pisemnej zgody drugiej Strony. 

5. Obowiązek zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych wynikających z niniejszej Umowy 
trwa również po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu niniejszej Umowy przez okres 5(pięciu) lat. 

6. Strony zobowiązują się do odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych sobie nawzajem 
informacji, w tym ochrony przed kradzieżą lub utratą w inny sposób oraz przed dostępem 
osób nieuprawnionych. 

 

§ 8 

1. W przypadku powstania w wyniku realizacji Umowy przedmiotów Prawa własności 
przemysłowej, prawa majątkowe do wyników przysługiwać będą Firmie.  

2. Uczelnia przeniesie na piśmie na Firmę wszelkie autorskie prawa majątkowe do raportów 
z wyników prac realizowanych na podstawie niniejszej Umowy, stanowiących utwór w 
rozumieniu 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.) wraz z prawem do ich uzupełnień, modyfikacji i 
uszczegółowień w terminie 30 dni od dnia wezwania Uczelni przez Firmę do ich 
przeniesienia. 

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 2 powyżej, nastąpi na 
następujących polach eksploatacji: 



a) dowolnego zwielokrotniania i tworzenia nowych egzemplarzy (kopii), niezależnie od 
zakresu, formy i sposobu (środków) wykonania oraz przeznaczenia danego 
zwielokrotnienia, w tym wprowadzania do pamięci komputera i dowolnych form 
przetwarzania w pamięci komputera; 

b) dowolnego rozpowszechniania oryginałów lub kopii, niezależnie od zakresu, formy, 
sposobu (środków) i celu rozpowszechnienia, w tym obrotu, najmu, użyczania 
i oddawania do używania (odpłatnie lub nieodpłatnie) na innej podstawie oraz 
dowolnych form publicznego udostępniania, w tym w sieci Internet oraz w drodze 
dowolnych form przekazu i transmisji bezprzewodowej. 

4. Uczelni oraz pracownikom naukowym zaangażowanym w realizację Umowy przysługuje 
prawo do publikowania wyników badań w publikacjach naukowych, targach 
bądź/oraz konferencjach naukowych, w zakresie w jakim pochodzą one z prowadzonych 
przez nich prac, z wyłączeniem informacji oznaczonych lub określonych przez Strony jako 
Informacje Poufne i w zakresie w jakim publikacje te nie będą szkodziły zdolności 
patentowej projektów wynalazczych bądź/oraz nie będą naruszały interesów Stron. 

§9 

1. Do kontaktów z Uczelnią podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania Firma  
wyznacza następującą osobę: 

…………… - e-mail: 

2. Do kontaktów z Firmą podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania Uczelnia 
wyznacza następującą osobę: 

…………… - e-mail: 
 

§ 10 

1. W sprawach nie uregulowanych będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, 
przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (tekst 
jednolity Dz.U.poz 1410 z 2013r z późn. zm.) i innych właściwych aktów prawnych. 

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, wraz z 2 załącznikami, 
po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. Ewentualne spory mogące powstać na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Uczelni. 
 

Za i w imieniu Uczelni 

 

______________________________________
_ 

Za i w imieniu Firmy 

 

______________________________________
_ 

 
 
 
Załączniki: 
1/Opis prac badawczych oraz rozwojowych 
2/Kosztorys prac badawczych oraz rozwojowych  
 


