
 
Oświęcim , dnia ……………… 2016 roku

UMOWA NA WYKONANIE PRAC B+R
Strony umowy:
ANDERSEN POLAND  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowaną …………… 

zwana w dalszej części umowy Zamawiającym,

a

………………………….
reprezentowaną przez:

1. ……………………………………..,
2. ………………………

zwana dalej Wykonawcą.

1 PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Przedmiotem  umowy  jest  …………………………………………………………………………..zgodnie  z
Zapytaniem Ofertowym z dnia 09-01-2016 r. oraz złożoną przez Wykonawcę ofertą.

2. Szczegółowy opis oczekiwanych wyników usługi, zawarty w Załączniku A do niniejszej umowy,
jest zgodny z opisem zawartym w Zapytaniu Ofertowym.

§2
1. Wykonawca  zobowiązuje  się  dostarczyć  przedmiot  umowy  z  należytą  starannością,  zgodnie

z opisem, o którym mowa w §1 i obowiązującymi przepisami prawa.
2. Realizacja umowy odbywa się etapami 

a) Etap I – przedstawienie koncepcji graficznej  gry
b) Etap II – weryfikacja elementów gry w badaniach marketingowych
c) Etap III - wykonanie projektu gry planszowej 

2 WARUNKI WEJŚCIA UMOWY W ŻYCIE
§3

Realizacja niniejszej umowy uzależniona jest od pozytywnej oceny wniosku  Zamawiającego w
ramach naboru konkursowego projektów o dofinansowanie w ramach POIR poddziałania 1.2.3
Bony na innowacje RPO WM ma lata 2014-2020 - konkurs nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-018/15 i
przyznania  Zamawiającemu  wsparcia  finansowego  na  j  realizację  projektu  będącego
przedmiotem  ww.  wniosku.  Niniejsza  umowa  obowiązuje  i  wchodzi  w  życie  z  chwilą
opublikowania listy rankingowej projektu opublikowanej na stronie instytucji  odpowiedzialnej
za przeprowadzeniu naboru konkursowego, o którym mowa powyżej. 

§4
Wykonawca stwierdza, że otrzymał od Zamawiającego potrzebne do realizacji pracy: 

a) załącznik  A  do  niniejszej  umowy,  zawierający  założenia  dotyczące  wykonania  usługi
opracowania projektu gry planszowej,

b) załącznik  C do niniejszej umowy, zawierający szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia.



3 TERMIN I ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY
§5

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie ……miesięcy od
uprawomocnienia niniejszej umowy zgodnie z procedurą ujętą w § 5. 

2. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  powiadomienia  Zamawiającego  na  5  dni  przed  datą
określoną  w  umowie  lub  harmonogramie  ZAŁ  B  –  jako  termin  zakończenia  etapu.  lub
całości  wykonanego przedmiotu umowy tj.  gotowości  pracy do odbioru.  Powiadomienie
należy  sporządzić  w  formie  pisemnej  (listem  poleconym  lub   pocztą  e-mail   na  adres
określonych w § 8 ).

3. Zamawiający w terminie 3 dni od daty powiadomienia o gotowości do przekazania całości
lub etapu pracy przez Wykonawcę winien przystąpić do odbioru pracy. Odbiór pracy nastąpi
w miejscu wskazanym przez Wykonawcę wg protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego
przez  obie  strony  umowy,  przed  terminem  określonym  w  §  1  ust.  1  umowy  będącym
terminem  wykonania  całości  pracy,  który  to  protokół  będzie  podstawą  do  wystawienia
faktury końcowej określonej w zał. B.

4. Po upływie terminu wykonania całości pracy i nie przystąpieniu Zleceniodawcy do odbioru 
wykonanych prac wg §5 ust. 3 umowy Wykonawca ma prawo do sporządzenia 
jednostronnego protokołu odbioru pracy, który będzie stanowił podstawę do rozliczenia i 
wystawienia faktury.

5. Wykonawca oświadcza, że dostarczy przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami umowy
i kompletnie z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

§ 6
Wykonawca za zgodą Zmawiającego ma  prawo zmiany ceny umownej  i  terminów zakończenia
pracy, w przypadku, gdy stwierdzi, że termin zakończenia lub koszt wykonania znacznie odbiega od
danych określonych w umowie, a odchylenia te są wynikiem przyczyn obiektywnych, niezależnych
od Wykonawcy. Zmiany te winne być potwierdzone aneksem do umowy.

4 WYNGRODZENIE I PŁATNOŚCI

§7
1. Cenę za wykonanie przedmiotu umowy ustala się w wysokości netto zł ………………..,  słownie:

………………………………………………  ………………  złotych  polskich,  i  będzie  płatna  na  podstawie
wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT  do której zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z
obowiązującymi przepisami. 

2. Zamawiający może po każdym z etapów  zażądać rozwiązania umowy  a Wykonawca nie ma
prawa  żądać  jej  kontynowania  natomiast  ma  prawo  do  wynagrodzenie  w  wysokości
przewidzianej   za  wykonany  zakres   oraz  jeśli  to  udowodni  za  pracę  które  wykonał  a  ich
rozliczenie przewidziano w następnych etapach.

3. Strony  postanawiają,  że  zapłata  należności  będzie  dokonana  w  formie  przelewu  na  konto
Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego faktury
VAT,  którą  Wykonawca  wystawi  Zamawiającemu  w  ciągu  7  dni  od  podpisania  protokołu,  o
którym mowa w par. 2 i spełnienia warunku o którym mowa w par. 4

5. Warunki dodatkowe: Strony uzgodniły iż wypłata części wynagrodzenia o którym mowa w §3,
może bez uszczerbku dla zapisów  § 3 ust. 6 nastąpić w oparciu o protokół częściowego odbioru
prac o których mowa w § 1 oraz załączniku B do niniejszej umowy. Faktury VAT wystawia się do
7 dni licząc od daty sporządzenie protokołu  całości/etapu pracy określonej w § 1 ust.2 umowy



lub w harmonogramie

5 WYMIANA INFORMACJI
§8

1. Zamawiający  wyznacza  przedstawiciela,  …………………………………….,  upoważnionego  do
przeprowadzenia kontroli realizacji pracy oraz udziału  w komisyjnym jej odbiorze.

2. Wykonawca  wyznacza  ...................................................... do  reprezentowania  Wykonawcy
w sprawach dotyczących realizacji pracy oraz udziału w komisyjnym jej odbiorze.

3. Przedstawiciel Zleceniodawcy  ………………………….poczta e-mail ……………………………….
4. Przedstawiciel Wykonawcy  …………………………… poczta e-mail ………………………….
5. Wymian  informacji  na  podane  adresy  mailowe  zachowuje  warunki  poufności  oraz  spełnia

kryterium dostarczenie informacji o których mowa w §2

6 PRAWA AUTORSKIE
§ 9

1. Jeżeli  wynik  pracy  będzie  zawierał  utwór  w  rozumieniu  prawa  autorskiego,
z  wyłączeniem  programów  komputerowych,  wówczas  autorskie  prawa  majątkowe  będą
przysługiwać  Zamawiającemu z zastrzeżeniem w §9 ust.5.

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, Wykonawca ma prawo do bezpłatnego wykorzystania utworu dla potrzeb
działalności  dydaktycznej i  naukowej oraz jego publikacji  w utworach naukowych, artykułach
zamieszczanych w czasopismach specjalistycznych i materiałach  konferencyjnych.

3. Wykorzystanie  przez  Wykonawcę  utworu  o  którym  mowa  w  ust.2  nie  może  naruszać
uzasadnionego  interesu  Zamawiającego.  O  zamiarze  wykorzystania  utworu  Wykonawca
zawiadomi pisemnie Zamawiającego, który w ciągu 30 dni może wnieść uzasadniony sprzeciw.
W takim przypadku utwór nie może być wykorzystany przez Wykonawcę do czasu uzgodnienia z
Zamawiającym  zakresu  i  zasad  jego  wykorzystania,  zapewniających  zabezpieczenie
uzasadnionego interesu Zamawiającego. 

4. Jeżeli  w  trakcie  wykonywania  pracy  powstanie  program  komputerowy,  wówczas  zgodnie  z
ustawą  o  prawie  autorskim  i  prawach  pokrewnych  właścicielami  będą  Zamawiający  i
Wykonawca w równych częściach. W ramach realizowanego projektu objętego niniejszą umową
Zamawiający  ma  prawo  do  żądania  przeniesienia  na  siebie  wyłącznych  praw  do  programu
komputerowego.

5. Każdorazowe  powielanie  przez  Zamawiającego  koncepcji  wzoru  wypracowanego  w  toku
realizacji niniejszej  umowy do innego produktu innego niż tego który był przedmiotem umowy
daje prawo Wykonawcy (lista wykonawców z % udziałem w jego powstawaniu stanowi załącznik
nr D  do końcowego protokołu odbioru) do tantiem w  wysokości 2%  obrotu netto uzyskanego
przy  sprzedaży  wyroby  wykorzystującego  ww.  koncepcje  przez  okres  10  lat  licząc  od  daty
zakończenie umowy.

6. Tantiemy  będą  płatne  za  okres  pełnego  roku  kalendarzowego   do  dnia  31  stycznia  roku
następnego po roku  kończącym okres rozliczeniowy.

§ 10
Wykonawca  zastrzega sobie  prawo do  umieszczania  przez  Zamawiającego na  wykorzystujących
wynik  pracy  wyrobach,  opakowaniach  wyrobów  i  materiałach  handlowych  stosownej  noty  o
uzgodnionej treści o osobie Wykonawcy.



7 ROZWIĄZANIE UMOWY

§ 11
1. Jeżeli  w trakcie  wykonywania  pracy okaże  się,  że  dalsze   jej  prowadzenie  jest  niecelowe ze

względu na uzyskanie negatywnych wyników bądź z innych przyczyn, Wykonawcy przysługuje
prawo  wstrzymania  pracy  z  jednoczesnym  obowiązkiem  poinformowania  o  tym  fakcie
Zamawiającego. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Zamawiający.

2. Jeżeli wykonanie pracy zostało przerwane na polecenie Zamawiającego lub obie Strony odstąpiły
od umowy przerywając pracę zgodnie z ust. 1 Zamawiający zobowiązany jest pokryć należność
za wykonaną pracę w wysokości odpowiadającej jej rzeczywistemu zaawansowaniu.

8 ODBIÓR PRACY

§ 12
1. Ustalenia dokonane w trakcie komisyjnego odbioru pracy winny być ujęte w protokole zdawczo-

odbiorczym, stanowiącym podstawę do dokonania rozliczeń finansowych. Ustalenia te powinny
w szczególności dotyczyć:
a) oceny zgodności wykonanej pracy z postanowieniami umowy,
b) ewentualnej konieczności dokonania poprawek i uzupełnień.

2. Poprawki  i  uzupełnienia  wykonanej,  ale  nieodebranej  pracy,  Wykonawca  zobowiązany  jest
wykonać  w  terminie  uzgodnionym  przez  obie  strony,  w  ramach  ceny  umownej  określonej
w niniejszej umowie, za wyjątkiem gdy ma to nastąpić z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

3. W przypadku określonym w ust. 2 obowiązek wystawienia faktury dokumentującej faktyczną
sprzedaż  pracy  następuje  do  7  dni  po  dokonaniu  ostatecznego  przekazania/odbioru  całości
pracy. 

4. Załącznikiem do końcowego  odbioru  przedmiotu  umowy będzie  lista  wykonawców o  której
mowa w §9 pkt. 4

9 KARY UMOWNE
§ 13

1. Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych w wysokości 0,1% wynagrodzenia
netto wynikającego z umowy za każdy dzień zwłoki lub przerwy – naliczanych za:
a) zwłokę w dostarczeniu danych niezbędnych do rozpoczęcia pracy, a wynikających z zawartej

umowy,
b) spowodowanie opóźnienia lub przerwy w wykonaniu pracy z innych przyczyn.

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych za:
a) zwłokę w wykonaniu zadania (tj. pracy lub jej części) określonego w umowie w wysokości

0,1% wynagrodzenia netto za pracę lub jej część stanowiącą przedmiot odrębnego odbioru,
za każdy dzień zwłoki,

b) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 0,1%
wynagrodzenia netto, należnego za wykonanie przedmiotu odbioru, za każdy dzień zwłoki,
liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad. W razie zwłoki w usunięciu wad
w terminie dodatkowym kara podlega podwyższeniu o 50%.

3. Kara umowna za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od drugiej strony wynosi 10%
umownego wynagrodzenia netto za pracę.

4. Łączna  suma kar  ze  wszystkich  tytułów  nie  może  przekroczyć  20%  wynagrodzenia  netto  za
przedmiot odbioru.

5. Poszkodowany  może  dochodzić  wyrównania  poniesionych  strat  rzeczywistych  w  części



przewyższającej wysokość zastrzeżonej kary umownej na drodze sądowej.

10 ZACHOWANIE POUFNOŚCI

§ 14
1. Wykonawca i  Zamawiający  zobowiązują  się  do  utrzymania  w tajemnicy  wszelkich  informacji

technicznych  i  handlowych  uzyskanych  w  trakcie  wykonywania  niniejszej  umowy  oraz
niewykorzystywania do innych celów niż wykonanie przedmiotu umowy.

2. Postanowienia  zawarte  w  ust.  1  nie  będą  stanowiły  przeszkody  dla  Stron  w  ujawnieniu
informacji:
a) która była znana Stronom przed zawarciem umowy,
b) która należy do informacji powszechnie znanych,
c) która została ujawniona zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.

3. Zawarta  na  etapie  ofertowania   umowa  o  zachowaniu  poufności  w  zakresie  danych
przekazywanych przez Zamawiającego Wykonawcy zachowuje  swoją moc zarówno w trakcie
realizacji  przedmiotu  zamówienia  jak  i  przez  3  lata  po  przekazaniu  przedmiotu  zamówienia
Zamawiającemu. 

11 USTALENIA KOŃCOWE

§ 15
Zakupione lub wytworzone w czasie wykonywania pracy przedmioty i urządzenia o charakterze
środków trwałych podlegają likwidacji wg ustalenia stron w protokole zdawczo-odbiorczym.

§ 16
Wszelkie zmiany umowy lub jej rozwiązanie wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 17
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy zawarte w:
1. Kodeksie  Cywilnym,  Prawie  własności  przemysłowej  oraz  Prawie  autorskim  i  prawach

Pokrewnych.
2. Innych powszechnie obowiązujących przepisach.

§ 18
Umowę sporządzono w … jednobrzmiących egzemplarzach, po … dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

................................................ .... .................................................
(pieczątka i podpis) (pieczątka i podpis)

................................................ ... ..................................................
(pieczątka i podpis)  (pieczątka i podpis)

............................................... ... ..................................................
(pieczęć firmowa)  (pieczęć firmowa)
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