
Umowa nr ……….WETI/2017  (wzór) 

zawarta w dniu …………........ w Gdańsku 

pomiędzy 

Politechniką Gdańską, Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, z siedzibą w 80-233 Gdańsku  

ul. Narutowicza 11/12,  

reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa Rektora przez  

Dziekana Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej   

prof. dra hab. inż. Jerzego Wtorka prof. nadzw. PG 

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a  ………………………………. , z siedzibą w …………………przy ul. ……………………………… 

reprezentowanym przez ………………………………………………………………………………. 

zwanym  dalej „Wykonawcą”.  

W związku z realizacją przez Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej projektu badań 

stosowanych pt. „Opracowanie pionierskich technologii niezbędnych do wprowadzenia na rynek Mobilnego Centrum 

Nauki” na podstawie umowy nr …………… zawartej pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie a 

konsorcjum w składzie …………………..(Lider) i Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i 

Informatyki (Partner) 

strony postanawiają, co następuje: 

§ 1 
Przedmiot umowy  

1. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania treści merytorycznych dla wybranych stanowisk 

demonstracyjnych do interaktywnej realizacji naukowych eksperymentów dydaktycznych z zakresu 

astronomii, badania kosmosu i misji kosmicznych dla potrzeb Mobilnego Centrum Nauki, z wykorzystaniem 

urządzeń do prowadzenia obserwacji astronomicznych, bazy zdjęć satelitarnych i lotniczych obserwacji 

Ziemi, urządzeń i oprogramowania rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej, urządzeń mechatronicznych i 

robotycznych, mechanizmów sterowania haptycznego, oprogramowania symulacyjnego oraz urządzeń do 

obserwacji wybranych zjawisk fizycznych w czasie rzeczywistym 

2. Kompletny przedmiot zamówienia obejmuje komplet dokumentacji dla każdego z 15 wybranych do realizacji 

przez Konsorcjum stanowisk, zawierający dla każdego stanowiska:  

 specyfikację wymagań użytkowych, 

 specyfikacje wszystkich przewidywanych scenariuszy użycia, 

 listę kryteriów akceptacji, ich definicji i uzasadnienia, 

 podręcznik użytkownika.  

3. W razie wykonania części zadań przez podmioty trzecie, Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umów z 
tymi podmiotami oraz do nadzoru nad prawidłowością, jakością i rzetelnością wykonania badań i konsultacji 
oraz przekazania ich wyników. 

§ 2 
Dokumentacja techniczna    

1. Zamawiający  udostępnia Wykonawcy niezbędną dokumentację projektową (techniczną) realizowanych 

przez Konsorcjum stanowisk demonstracyjnych. 

2. Wykonawca  zobowiązuje się do nieudostępniania treści powierzonej dokumentacji technicznej osobom 

trzecim, w tym także podmiotom wymienionym w par. 1 ust. 3. 

 



§ 3 
Warunki i tryb udziału w Projekcie 

1. Wykonawca  zostanie zatrudniony w Projekcie w charakterze Podwykonawcy zadania nr ….. pt. „………….”, 

przewidzianego w harmonogramie projektu i realizowanego przez Partnera, Politechnikę Gdańską. 

2. Wykonawca  ma obowiązek udziału w spotkaniach roboczych zespołu realizującego zadanie wymienione w 

par.3 ust.1. od jego daty rozpoczęcia do daty zakończenia, przewidzianych w harmonogramie Projektu. 

3. Wykonawca  zobowiązuje się wyznaczyć osobę, która będzie odpowiedzialna za kontakt ze Zamawiającym. 

4. Wykonawca  przekaże Zamawiającemu  komplet podręczników użytkownika dla wszystkich zrealizowanych 

stanowisk demonstracyjnych w postaci elektronicznej.   

§ 4 
Wynagrodzenie 

1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości  ………………………..  brutto (słownie 
…………………………złotych) za przygotowanie dokumentacji wymienionej w par.1 pkt.2. Powyższe 
wynagrodzenie obejmuje wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu i sposobu realizacji 
przedmiotu umowy.  

2. Płatność wynagrodzenia Wykonawcy  nastąpi jednorazowo, po zakończeniu realizacji zadania 

wymienionego w par.3 ust.1. i przekazaniu podręczników wymienionych w par. 3. ust.4 Kierownikowi 

Projektu w formacie MS Word na nośniku optycznym oraz podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego bez 

zastrzeżeń. 

3. Zapłata nastąpi na podstawie faktury/rachunku wystawionego przez  Wykonawcę . Środki zostaną wpłacona 

na rachunek bankowy podany na fakturze. 

4. Zleceniodawca może wstrzymać wypłatę wynagrodzenia Zleceniobiorcy w przypadku nienależytego 

wykonywania przez niego umowy. 

§ 5 
Czas trwania Umowy i warunki jej rozwiązania 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

2. Umowa zawarta jest na czas określony do dnia zakończenia zadania wymienionego w par.3 ust.1., tj. do 

dnia  ……..  . 

3. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z ważnych powodów, za uprzednim miesięcznym 
okresem wypowiedzenia. 

4. W przypadku rozwiązania umowy bądź odstąpienia od niej przez którąkolwiek ze stron, Wykonawca  
zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Zamawiającemu  wszelką udostępnioną mu dokumentację 
techniczną (w formie papierowej i elektronicznej).  

 
§ 6 

Kary umowne 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w zrealizowaniu przedmiotu umowy 

zgodnie z § 5 ust. 2 umowy w wysokości 50 zł za każdy dzień opóźnienia.  
2. Za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, strona po której leżą przyczyny odstąpienia zapłaci 

drugiej stronie karę umowną w wysokości 30% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej 
umowy, z wyłączeniem okoliczności określonych w art. 145 ust. 1 uPzp. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy przez którąkolwiek ze stron powinno zostać złożone na piśmie w 
terminie 30 dni od daty powzięcia przez drugą stronę wiadomości o wystąpieniu okoliczności determinującej 
odstąpienie od umowy, tj. m.in. w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia postanowień 
umowy lub niewykonywania umowy z należytą starannością. 

4. W przypadku powstania szkody przewyższającej wysokość kar umownych, strony zastrzegają sobie prawo 
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonej kary umownej z przysługującej mu ceny. 



§ 7 
Klauzula poufności 

1. Strony zobowiązują się na czas trwania umowy oraz w okresie 5 lat po jej zakończeniu do zachowania w 

tajemnicy wszelkich informacji o charakterze technicznym, technologicznym, organizacyjnym, handlowym i 

innych danych posiadających wartość gospodarczą, jak również innych poufnych informacji przekazanych 

przez drugą Stronę w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy. 

2. Jakiekolwiek przekazywanie, bądź ujawnianie, osobom trzecim tajemnicy Stron jak i Informacji Poufnych 

dopuszczalne jest tylko za uprzednim pisemnym zezwoleniem Strony przeciwnej. 

§ 8 

Autorskie prawa majątkowe 

1. Wraz z odebraniem przez Zamawiającego bez zastrzeżeń dokumentacji objętej przedmiotem niniejszej 
umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do wszystkich 
utworów, które powstaną w związku z przygotowaniem dokumentacji objętej przedmiotem niniejszej umowy 
na następujących polach eksploatacji: 

1) W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu-wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w 
tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową niezależnie od 
formatu; 

2) W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono-wprowadzenie do 
obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

3) W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 niniejszego paragrafu-
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 
publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w 
czasie przez siebie wybranym, w tym udostępnienie utworu w Internecie; 

jak również przenosi na Zleceniodawcę prawo zezwalania na wykonanie autorskich praw zależnych do 

utworów na polach eksploatacji wskazanych powyżej. 

2. Przeniesienie praw, o których mowa powyżej następuje z chwilą podpisania protokołu odbioru 
dokumentacji. 

3. W związku z nabyciem praw, o których mowa powyżej Zamawiającemu  przysługiwać będzie między innymi 
prawo do korzystania z utworów w całości lub w części oraz ich łączenia z innymi utworami, dowolnego ich 
opracowania i modyfikacji, dzielenia na części itd. 

4. Wykonawca  zobowiązuje się do zapewnienia, iż twórcy utworów objętych przedmiotem umowy nie będą 
wykonywać przysługujących im osobistych praw autorskich do tych utworów względem Zamawiającego, 
jego licencjobiorców oraz następców prawnych, w szczególności prawa do nienaruszalności treści i formy 
utworu oraz jego rzetelnego wykorzystywania. 

5. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność 
nośników, na których utwory zostały utrwalone. 

6. Wykonawca  odpowiada za wady prawne utworów objętych przedmiotem umowy na zasadzie ryzyka. 
7. Wykonawca  przejmuje na siebie wszelką odpowiedzialność z tytułu roszczeń, z jakimi osoby trzecie 

mogłyby wystąpić przeciwko Zleceniodawcy z tytułu korzystania z należących do osób trzecich praw na 
dobrach niematerialnych, a w szczególności praw autorskich w związku z korzystaniem i rozporządzaniem 
przez Zamawiającego z utworów objętych przedmiotem umowy. 

8. Wykonawca przejmuje na siebie wszelką odpowiedzialność z tytułu roszczeń, z jakimi osoby trzecie 
mogłyby wystąpić przeciwko Zamawiającemu  z tytułu korzystania z należących do osób trzecich praw na 
dobrach niematerialnych, a w szczególności praw autorskich w związku z korzystaniem i rozporządzaniem 
przez Zamawiającego z utworów objętych przedmiotem umowy. 

 

 
 



§ 8 
Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany Umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Załączniki stanowią integralną część umowy. 

3. Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

4. Strony poddają wszelkie spory, które wynikną z realizacji niniejszej umowy, właściwości miejscowej sądu 

właściwego dla Zamawiającego. 

 

 

 

WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 

 

………………………………..      ………………………………. 

 

 

 

 

Załączniki do umowy: 

1/ Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu 

2/ Oferta Wykonawcy z dnia  …….. 

3/ Protokół zdawczo-odbiorczy 

 

 

 

 


