
ZAŁ ĄCZNIK NR 4 

UMOWA WARUNKOWA 

na przeprowadzenie badań  

 

Zawarta w Zatorze dnia [•]  2016 roku (zwana dalej „Umową” ), pomiędzy: 

 

Energy 2000 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ENERGYLANDIA sp. k.  z siedzibą w 

Przytkowicach, adres: Przytkowice 532A, 34-141 Przytkowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000605098, REGON: 070883960, NIP: 

5511735768, reprezentowaną przez komplementariusza, tj. spółkę Energy 2000 spółka z o.o. z siedzibą w 

Przytkowicach, adres: Przytkowice 532A, 34-141 Przytkowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000370275, REGON: 121387293, NIP: 

6762431664, reprezentowanego przez Prezesa jednoosobowego zarządu – Marka Goczała, zwaną w dalszej 

części umowy „Zamawiaj ącym”  

 

a 

[•]  

zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”   - a łącznie „Stronami” 

 

ZWAŻYWSZY, ŻE: 

 

(A) Zamawiający ubiegać się będzie o dofinansowanie projektu w ramach I Osi Priorytetowej „Wsparcie 

prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, 

Podziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w roku 

2016 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 (dalej zwane jako 

„Inwestycja”) – nazwa robocza projektu „Budowa innowacyjnego Rollercoastera drewnianego” 

(B) Zamawiający z związku z czynnościami, o których mowa w lit. A powyżej upublicznił zapytanie 

ofertowe z dnia 20 czerwca 2016 roku. 

(C) Wykonawca złożył najkorzystniejsza ofertę w postępowaniu, o którym mowa w lit. B;  

(D) Wykonawca jest podmiotem zawodowo zajmującym się świadczeniem usług/badań stanowiących 

przedmiot zamówienia, posiadającym wszelkie uprawnienia dla prowadzenia tego rodzaju działalności 

oraz niezbędne do tego zaplecze techniczne i personalne. 

(E) Realizacja przedmiotu niniejszej umowy jest zależna (warunek zawieszający) od tego czy Zamawiający 

zawrze umowę o dofinansowanie i uzyska dofinansowanie na Inwestycję, o której mowa w lit. A.  

 

STRONY POSTANAWIAJĄ, co następuje: 



§ 1. 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Stosownie do postanowień niniejszej Umowy, Wykonawca nieodwołalnie zobowiązuje się – pod 

warunkiem określonym w ust. 2 – do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego z dnia 20 czerwca 2016 

roku zgodnie z ofertą złożoną w dniu ___czerwca 2016 roku oraz wszystkimi jej załącznikami, które to 

dokumenty są integralną częścią przedmiotowej Umowy i nie mogą być traktowane rozłącznie, w terminie i 

na warunkach w nich określonych z uwzględnieniem postanowień niniejszej umowy, a Zamawiający 

zobowiązanie to przyjmuje i zobowiązuje się wykonać swoje zobowiązania wynikające z przedmiotowej 

Umowy. 

2. Warunkiem wejścia w życie niniejszej umowy jest (warunek zawieszający):  

Zawarcie przez Zamawiającego z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowy o dofinansowanie 

Inwestycji w ramach I Osi Priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”,  

Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Podziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace 

rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 

na lata 2014-2020; 

3. Z momentem spełniania się warunku, o którym mowa w ust. 2, niniejsza umowa wywołuje skutki prawne. 

4. W przypadku nie ziszczenia się warunku, o którym mowa w ust. 2, żadne skutki prawne nie powstają, a 

Stronom nie przysługuje żadne roszczenia względem siebie.  

 

§ 2. 

ZAPEWNIENIA I O ŚWIADCZENIA 

1. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy zostanie wykonany w sposób kompletny i należyty, bez 

wad i usterek, zgodnie z jego przeznaczeniem określonym w Umowie i załącznikach do niej, bez 

konieczności dokonania lub zlecenia dokonania jakichkolwiek dodatkowych czynności w szczególności 

wykonania jakichkolwiek prac przez Wykonawcę lub Zamawiającego lub inne osoby.  

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy Warunkowej zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej, obowiązującymi normami oraz przepisami tak, aby spełniał swoje cele i przeznaczenie. 

3. Wykonawca niniejszym oświadcza, że przed podpisaniem umowy dokładnie zapoznał się z treścią 

dokumentacji ofertowej oraz nie wnosi do niej zastrzeżeń oraz uznaje je za w pełni kompletne i 

wystarczające do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego, na 

warunkach określonych w niniejszej umowie za ustalone w umowie wynagrodzenie.  

4. Wykonawca zobowiązany jest naprawić wszelkie szkody osobowe i rzeczowe, które wyrządzi 

Zamawiającemu oraz osobom trzecim w związku lub przy wykonywaniu niniejszej umowy.  

 

§ 3. 

TERMINY 

1. Wykonawca jest zobowiązany realizować przedmiot umowy w taki sposób, aby dotrzymać wszelkich 

terminów rozpoczęcia i zakończenia przedmiotu umowy wynikających z niniejszej umowy. W przypadku 

przekroczenia któregokolwiek z ustalonych w umowie lub załącznikach do niej terminów Wykonawca 



popada w zwłokę bez potrzeby dodatkowego upomnienia i wezwania ze strony Zamawiającego do 

wykonania świadczenia. 

2. Za datę wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się datę uwidocznioną w bezusterkowym protokole 

odbioru przedmiotu umowy. 

 

§ 5. 

WYNAGRODZENIE 

1. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym 

i wynosi brutto [•] zł(słownie: [•] zł), zgodnie z ofertą Wykonawcy, o której mowa w § 1. 

2. Wynagrodzenie obejmuje całkowity koszt wykonania zamówienia w tym również koszty towarzyszące 

wykonaniu prac, w tym wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich i zależnych do utworów, praw 

własności przemysłowej. 

3. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, nie podlega waloryzacji i nie zostanie podwyższone. 

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

5. Harmonogram płatności zostanie ustalony w terminie 30 dni od dnia ziszczenia się warunku określonego w 

niniejszej Umowie i wejściu jej postanowień z życie.  

 

§ 6. 

ROZWI ĄZANIE UMOWY 

Oprócz przypadków określonych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy (w całości lub 

w części)  w terminie do 90  dni od daty stwierdzenia zaistnienia każdego z następujących przypadków: 

a) Gdy stwierdzi, że Wykonawca wykonuje Umowę niezgodnie z jej postanowieniami,  

b) Gdy uzna, że Wykonawca opóźnia się tak dalece w realizacji przedmiotu umowy lub jego części, 

że z dotychczasowego przebiegu prac nie wynika aby mógł on ukończyć wszystkie prace w 

umówionym terminie. 

§ 7. 

KARA UMOWNA 

1. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi w przypadku: 

a) Opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5 % kwoty ustalonej 

jako wynagrodzenie w niniejszej umowie, za każdy dzień opóźnienia; 

b) Odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub 

odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – w 

wysokości 30 % kwoty wynagrodzenia określonego w Umowie. 

2. Zastrzeżenie kar umownych w niniejszej umowie nie wyłącza możliwości dochodzenia przez 

Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych, przewyższającego wysokość kar umownych. 

 

 

 



 

§ 8. 

Przeniesienie praw własności intelektualnej  

Cześć A  - Postanowienia ogólne 

 

1. Strony zgodnie postanawiają, iż wszystkie prawa Własności Intelektualnej do przedmiotu niniejszej umowy 

wraz ze wszystkimi prawami go dotyczącymi przysługiwać będę pierwotnie lub wtórne Zamawiającemu 

(nabycie pierwotne lub wtórne) z momentem ustalenia/powstania prawa, chyba że w umowie wskazano inny 

moment przejścia praw. 

2. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie po ustaleniu/powstaniu praw, o których mowa w ustępie 

poprzedzającym, nie później niż w terminie tygodnia od momentu realizacji zlecenia (niezależnie od 

uzyskania efektu niniejszej umowy), złożyć pisemne oświadczenie Zamawiającemu, iż nabył on w sposób 

wtórny prawa Własności Intelektualnej do przedmiotu umowy oraz potwierdzić, iż nabył on w sposób 

pierwotny pozostałe prawa Własności Intelektualnej do przedmiotu umowy, tzn. ze Zamawiający posiada na 

wyłączność całość praw Własności Intelektualnej do przedmiotu umowy. 

3. Przeniesienia praw Własności Intelektualnej następuje w sposób opisany w ust. 1, chyba że Strony 

postanowiły w danym zakresie uregulować to odmiennie.  

 

Cześć B – Postanowienia szczegółowe 

 

I.  Przeniesienia praw własności przemysłowej  

 

4. W razie dokonania przez Wykonawcę wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego, prawo do 

uzyskania odpowiednio patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji 

wzoru przemysłowego przysługiwać będzie w całości Zamawiającemu (nabycie pierwotne). 

 

II.  Przeniesienie prawa autorskich 

 

5. Wykonawca oświadcza, iż samodzielnie wykona oryginalne Dzieło (przedmiot niniejszej umowy). 

Wykonawca oświadcza, że: 

a) będzie jedynym uprawnionym do całości autorskich prawa majątkowych dot. Dzieła - utworów oraz 

praw zależnych powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy, chyba że te prawa w sposób 

pierwotny zostaną nabyte przez Zamawiającego. 

b) przedmiotowe Dzieło nie będzie w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich 

oraz że Dzieło to nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich; 

c) nie udzieli żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z Dzieła; 

d) Dzieło nie będzie opracowaniem, przeróbką lub adaptacją cudzego utworu, a jeżeli którykolwiek  

z elementów będzie prawem zależnym, to Wykonawca oświadcza, iż twórca utworu pierwotnego 

wyraził nieodwołalne zezwolenie na rozporządzanie i korzystanie z niego przez Zamawiającego w 

zakresie przewidzianym niniejszą umową (m.in. pola eksploatacji); 



e) posiadać będzie wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań 

Dzieła; 

6. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony przez Dzieło, którym mowa w niniejszej umowie, rozumieją 

wszystkie utwory powstałe (od chwili ich ustalenia) w wyniku realizacji niniejszej umowy, a także prawa 

zależne.  

7. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego Dzieła, Wykonawca przenosi na Zamawiającego na zasadzie 

wyłączności całość majątkowych praw autorskich do ww. Dzieła, do nieograniczonego w czasie i w 

przestrzeni, w kraju i za granicą, korzystania i rozporządzania w całości lub części z niego, we wszystkich 

formach, w dowolnej ilości egzemplarzy, w zakresie wszystkich znanych w dniu zawarcia niniejszej umowy 

pól eksploatacji, w tym określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w 

szczególności: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie i utrwalanie wszelkimi technikami, w tym, 

techniką zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, światłoczułą, komputerową.  

niezależnie od formatu i nośnika, rozmiaru, formy, techniki, szaty graficznej, okładek, oprawy, rodzaju  

i sposobu dystrybucji lub upubliczniania; w szczególności na: dyskach komputerowych, nośnikach 

video, taśmie światłoczułej, oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (w 

tym VHS, CD, DVD, CD ROM, UCD, itp.), magnetycznego oraz w formie zapisów fotograficznych 

lub wydruku; 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Dzieło utrwalono - wprowadzanie do 

obrotu, użyczenie, dzierżawa lub najem oryginału albo egzemplarzy, wprowadzanie do obrotu przy 

użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, 

informatyczne  

i bezprzewodowe;  

c) w zakresie rozpowszechniania w inny sposób, aniżeli określony w lit. a) powyżej - nadawania Dzieła za 

pomocą wizji lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem 

satelity (sygnał kodowany i niekodowany) wraz z prawem do retransmisji w ramach platform 

cyfrowych oraz/lub w sieciach kablowych, nadawanie internetowe, wprowadzanie do pamięci 

komputerów i serwerów sieci komputerowych, transmisja komputerowa (sieć szerokiego dostępu, 

Internet) oraz zezwalanie na tworzenie i nadawanie kompilacji, rozpowszechnianie w całości lub we 

fragmentach w sieci informatycznej – zwłaszcza na stronie internetowej Zamawiającego, w sklepach i 

portalach internetowych niezależnie od osoby ich właściciela, i innych sieciach teleinformatycznych, 

multimedialnych i komputerowych oraz nadawanie za pośrednictwem Internetu, a także wykorzystanie 

w celu pozyskania dostępnych form pomocy finansowej lub w postępowaniach o udzielenie 

zamówienia publicznego lub prywatnego; 

d) publiczne udostępnianie Dzieła, w tym wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, w taki 

sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, a zwłaszcza  

w sieciach informatycznych oraz w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych, m.in. DSL/ADSL; 

e) rozpowszechnianie w ramach usług telefonii komórkowej, zwłaszcza WAP; 

f) prawo do udzielania zezwolenia na rozpowszechnianie utworu w postaci opracowania; 



g) prawo do udzielania zezwolenia na wykorzystanie fragmentów serwisu internetowego w celach 

promocyjnych i merchandisingu; 

h) publicznego reklamowania lub odtwarzania w szczególności w hotelach; na wszelkich pokazach 

otwartych i zamkniętych, targach branżowych - niezależnie od rodzaju i wielkości widowni, 

wystawianie, w szczególności w celach reklamowych na stronach www, portalach internetowych,  

i) w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż mowa powyżej – reklamowania, także w miejscach 

dostępnych za opłatą wstępu, a także publicznego udostępniania ich w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w sieci internetowej  

j) wykorzystywania w całości lub we fragmentach, w tym w ramach kompilacji z innymi 

utworami/artystycznymi wykonaniami; na stronach internetowych Zamawiającego; w utworach 

multimedialnych; do celów promocyjnych; 

k) eksploatacja za pomocą technologii “pay per view/chanell”, “video on demand” „near on demand”, oraz 

“video streaming”, webcasting, TV Internetowa; video telefoniczne; 

l) wprowadzenie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej w nieograniczonej 

ilości nadań i wielkości nakładów. 

8. W przypadku powstania nowych pól eksploatacji nieznanych w chwili zawarcia niniejszej umowy, prawo 

do eksploatacji utworów na tych polach zostanie przeniesione na rzecz Zamawiającego przez Wykonawca 

na pierwsze żądanie Zamawiającego w terminie tygodnia od dnia doręczenia wezwania. Powyższe odnosi 

się również do pól eksploatacji utworów znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy, lecz 

niewymienionych w niej. 

9. Przeniesienie majątkowych praw autorskich do Dzieła obejmuje również prawo do korzystania, pobierania 

pożytków i rozporządzenia wszelkimi opracowaniami Dzieła (utworów zależnych) przez Zamawiającego, 

na zlecenie Zamawiającego lub za zgodą Zamawiającego, bez konieczności uzyskiwania zgody 

Wykonawcy, na wszystkich ww. polach eksploatacji, a także zezwala Zamawiającemu na przeniesienie 

nabytych praw majątkowych na osoby trzecie. 

10. Wykonawca nieodpłatnie zezwala Zamawiającemu na wykonywanie wszelkich praw zależnych do Dzieła,  

w tym na jej przerabianie, adaptację oraz  wyraża zgodę na jego przerabianie i adaptacje (także przez osoby 

trzecie działające na zlecenie Zamawiającego), w tym również do wykorzystywania go w części lub w 

całości oraz łączenia z innymi materiałami informacyjnymi, tworzenia opracowań i innych modyfikacji, a 

także wykorzystywania utworów lub ich części w innych utworach lub ich tłumaczenia, na ww. polach 

eksploatacji.  

11. Przez zezwolenia, o których mowa powyżej rozumie się zezwolenia udzielone wyłącznie Zamawiającemu 

(także osobom trzecim działającym na zlecenie Zamawiającego). Zezwolenia te są nieodwołalne i nie są 

uzależnione od żadnych warunków oraz zostały udzielone bez prawa wypowiedzenia lub cofnięcia. 

12. Wykonawca zapewnia, że wykonany przedmiot umowy lub jakikolwiek jego element nie będzie naruszać 

praw autorskich i praw pokrewnych osób trzecich. 

13. W przypadku wykonywania przez Wykonawcę dzieła z udziałem osób trzecich, którym przysługują do nich 

lub ich części majątkowe prawa autorskie, Wykonawca zobowiązany jest do nabycia od uprawnionych 

majątkowych praw autorskich celem ich dalszego przeniesienia na Zamawiającego w zakresie wymaganym 

niniejszą Umową. 



14. Wykonawca zwalnia Zamawiającego od odpowiedzialności przed jakimikolwiek roszczeniami osób trzecich 

wniesionymi przeciwko Zamawiającemu a opartymi na zarzucie, że przedmiot umowy narusza prawa 

autorskie lub patentowe przysługujące osobom trzecim. W przypadku pojawienia się takiego roszczenia, 

Wykonawca zobowiązuje się do pełnej współpracy z Zamawiającym w celu jego wyjaśnienia. Jeśli 

roszczenie okaże się zasadne, Wykonawca zobowiązuje się do zaspokojenia wszelkich roszczeń osób 

trzecich wynikających z naruszenia przysługujących im praw własności intelektualnej i dóbr osobistych 

dokonanego w związku z eksploatacją przedmiotu umowy w zakresie zgodnym z postanowieniami 

niniejszego paragrafu. W przypadkach spornych co do zasadności roszczenia, rozstrzygnięcie jego 

zasadności zostanie przeprowadzone na drodze sądowej. 

15. Wykonawca oświadcza, iż jego pracownicy (ewentualni twórcy Dzieła), którym przysługiwać będą prawa 

osobistych do Dzieła, nie skorzystają ze swoich uprawnień, oraz że na mocy stosownego upoważnienia 

twórców Dzieła, upoważnia Zamawiającego do decydowania o publikacji utworu i decydowania o 

zachowaniu jego integralności, pod rygorem przyjęcia na siebie odpowiedzialności odszkodowawczej.  

Wykonawca oświadcza również, iż on nie będzie wykonywał w stosunku do Zamawiającego swych 

autorskich praw osobistych do Dzieła. 

 

§ 9. 

ZMIANY 

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Do zmiany umowy warunkowej może dojść w uzasadnionych przypadkach, tj. 

a) obiektywnych przyczyn niezależnych do Zamawiającego lub Oferenta, 

b) okoliczności siły wyższej, 

c) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, 

d) otrzymania przez Zamawiającego decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany 

zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których 

Zamawiający zostanie zobowiązany. 

 

§ 10. 

ZAWIADOMIENIA 

1. Wszelkie zawiadomienia i inna korespondencja wynikająca z niniejszej Umowy wymagają formy 

pisemnej pod rygorem nieważności i będzie przekazywana Stronie będącej jej adresatem faksem, pocztą 

kurierską lub listem poleconym na poniższe adresy: 

 

Dla Wykonawcy: 

 [●] 

 Faks: [●] 

 Do wiadomości: [●] 

 

 Dla Zamawiającego: 

 [●] 



 Faks: [●] 

 Do wiadomości: [●] 

2. Każda ze Stron w terminie 3 dni poinformuje drugą Stronę o wszelkich zmianach adresu. Do czasu 

właściwego powiadomienia drugiej Strony o takiej zmianie, wszelkie zawiadomienia oraz 

korespondencja kierowana na adres wskazany w niniejszej Umowie będzie uważana za prawidłowo 

doręczoną. 

 

§ 11. 

PRAWO WŁA ŚCIWE  

Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu i powinna być interpretowana wyłącznie zgodnie z nim.  

 

§ 12. 

POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 

1. Niniejsza Umowa została podpisana w [2 (dwóch)] jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 (jednym) 

egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

2. Wszelkie ewentualne spory związane z Umową będą rozstrzygane przez sąd powszechny miejscowo 

i rzeczowo właściwy w Krakowie. 

 

PODPISY STRON 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Zapytanie ofertowe z dnia 20 czerwca wraz z załącznikami.  

2. Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami. 

W imieniu i na rzecz 

Zamawiającego 

____________________ 

imię i nazwisko 

W imieniu i na rzecz 

Wykonawca 

____________________ 

imię i nazwisko 


