
                          

 

 

 

Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego – Wzór Umowy 

 

 

Umowa o dzieło nr 2019/……../STER CPP/ZK 

 

Zawarta w Gdańsku w dniu ......................... pomiędzy:  
 

BOTA Technik Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Gdańsku, 80-299, ul. Nowy Świat 

38c, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy Gdańsk, pod nr KRS 0000432307, NIP 5862278701, REGON 221740579, 

reprezentowaną przez:  

Krzysztofa Kaweckiego - Prezesa Zarządu Komplementariusza, uprawnionego do jego 

samodzielnej reprezentacji 

zwaną w dalszej części Umowy Zamawiającym, 

 

a      

................................................................................ z siedzibą w …………………….., wpisaną 
do ……………… w ……………… , pod nr ………………, NIP, ………………………….. 
 KRS/inny Rejestr ………………………………………, reprezentowanym/ą przez1: 

zwanym/ą w dalszej części Umowy Wykonawcą,  

 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie Zapytania 
Ofertowego nr 1/2018/STER CPP/ ZK zgodnego z zasadą konkurencyjności została zawarta 
Umowa z Wykonawcą o treści następującej: 

 

§ 1 

[OŚWIADCZENIA] 
 

1. Zamawiający oświadcza, że realizuje Projekt: „Innowacyjny ster strumieniowy CPP w 

układzie tandem” w ramach w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 
2014-2020, Oś priorytetowa „Wsparcie prowadzenia prac B + R przed 
przedsiębiorstwa”, Działanie „Projekty B + R przedsiębiorstw”, Poddziałanie „Badania 
przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” finansowanego, 

który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (dalej jako: Projekt) oraz zapewnia, że brak jest jakichkolwiek przeszkód 

                                                           
1 Reprezentacja powinna być zgodna z informacjami w Krajowym Rejestrze Sądowym, który zawiera dane obowiązujące na dzień zawarcia 

Aneksu.  



                          

prawnych lub faktycznych, które uniemożliwiałyby zawarcie przez Zamawiającego 
niniejszej Umowy. Instytucją Pośredniczącą nadzorującą wdrożenie Projektu jest 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 

2. Przedmiot niniejszej Umowy realizowany jest w ramach badań przemysłowych 
Projektu, o którym mowa w ust. 1. Wykonawcy powierzona jest samodzielna realizacja 
2 i 3 etapu Projektu. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie umożliwiające wykonanie 
Przedmiotu Umowy oraz jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej 
realizację Przedmiotu Umowy. 

 

§ 2 

[PRZEDMIOT UMOWY] 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w związku z realizacją 
Projektu, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy, wykonanie analiz numerycznych oraz 

modelowych badań eksperymentalnych steru strumieniowego, w ramach których 
zostaną wykonane: 
1) Analizy numeryczne różnych wariantów steru strumieniowego, w tym: 

a) Analizy z wykorzystaniem modelu powierzchni nośnej, w wyniku którego 
zostanie opracowana wstępna geometria skrzydeł śruby steru 
strumieniowego oraz zostanie ustalony optymalny wariant steru tandem i 

optymalna zależność kombinatorowa skoku śrub. W celu uzyskania 

miarodajnego odniesienia do sterów jednośrubowych oraz optymalnego 
wyboru wariantu napędu, analiza ta będzie obejmować w szczególności 
następujące etapy: 
i. wyznaczenie charakterystyk hydrodynamicznych referencyjnego 

steru jednośrubowego (o geometrii zdefiniowanej przez 

Zamawiającego); zestawienie jego parametrów z danymi dostępnych 
na rynku sterów strumieniowych, ewentualna optymalizacja 
geometrii steru referencyjnego - dla zapewnienia, że efektywność 
steru referencyjnego jest zbliżona do maksymalnej osiągalnej dla 
steru jednośrubowego; 

ii. projekt geometrii steru w wersji tandem - współbieżnej i 
przeciwbieżnej; wstępna analiza efektywności hydrodynamicznej, 
wybór wariantu docelowego; 

iii. optymalizacja zależności kombinatorowej skoku śrub dla wybranego 
wariantu; 

iv. optymalizacja kształtu układu przepływowego steru składającego się 
z następujących elementów: korpus, pokrywa piasty, ropeguard, 
(geometria do optymalizacji zostanie zdefiniowana przez 

Zamawiającego i przekazana Wykonawcy). 
b) Analizy kompletnej geometrii steru strumieniowego z wykorzystaniem 

modelu przepływu RANS, weryfikujące charakterystyki hydrodynamiczne 
oraz charakterystyki kawitacyjne wyznaczone za pomocą metody 
powierzchni nośnej. 

 [2 Etap  Projektu] 

 



                          

2) Badania modelowe wybranych w oparciu o wyniki analiz numerycznych 

wykonanych w 2 Etapie Projektu wariantów steru strumieniowego w warunkach 

ustalonych, w ramach których Wykonawca:  
a) zbuduje dwa modele sterów strumieniowych w skali około 1:5, tzn. o 

średnicy śrub około 250 mm - referencyjnego steru jednośrubowego oraz 
wybranego wariantu steru typu tandem; modele obejmować będą korpus, 
śruby i przekładnie wykonane z metalu oraz tunel steru i fragmenty burt 
wykonane z pleksi; stanowisko badawcze wykorzystujące modele 

umożliwiać będzie pomiar siły naporu generowanego przez ster oraz 
momentu obrotowego na wale napędowym, a tunel z przezroczystego 
materiału umożliwi obserwację i rejestrację kawitacji. 

b) dokona pomiaru charakterystyk hydrodynamicznych obu sterów, tzn. 
naporu i momentu w funkcji prędkości obrotowej; pomiar obejmować 
będzie finalne wyznaczenie optymalnej zależności kombinatorowej skoku 
obu śrub; dla referencyjnego steru jednośrubowego pomiary zostaną 
wykonane dla pełnego przewidzianego przez projektanta zakresu skoku 

skrzydeł śruby, natomiast dla innowacyjnego steru dwuśrubowego badania 
wykonane będą analogicznie, ale obejmą również ostateczną  weryfikację 
wyznaczonej numerycznie w Etapie 2 kombinatorowej zależności skoku obu 
śrub - trzy nastawy skoku śruby "przedniej", dla każdej z nich  trzy nastawy 

skoku śruby "tylnej"; pomiary zostaną wykonywane w basenie 
holowniczym, o charakterystyce zbliżonej do akwenu otwartego (minimalne 
parametry: szerokość co najmniej 6 m,  długości co najmniej 50 m, 
wyposażony w pomost holowniczy o prędkości co najmniej 4 m/s). 

c)  wykona badania modelowe obu typów sterów w tunelu kawitacyjnym, 
celem porównania zakresu kawitacji dla takiej samej wartości naporu, 
wyznaczenia granic kawitacji oraz określenia formy i zakresu kawitacji dla 

obciążenia nominalnego, jak również określenia poziomu generowanego 
hałasu.   

3) Badania modelowe referencyjnego steru jednośrubowego i steru typu tandem w 

warunkach uwzględniających interakcję z kadłubem oraz dynamikę, w ramach 
których Wykonawca: 

a)  zbuduje uproszczony model dziobowej części kadłuba i tunelu steru 
strumieniowego; 

b)  wykona badania modelowe charakterystyk steru tandem oraz steru 

referencyjnego w warunkach zbliżonych do rzeczywistych warunków pracy 
na statku, z pomiarem naporu steru w warunkach nieustalonych (zmiany w 

czasie) oraz obserwacją i rejestracją wideo aeracji pędników. 

[3 Etap Projektu] 

 

2. Według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV odpowiadający Przedmiotowi 
Umowy to: 73000000-2, nazwa kodu CPV: „Usługi badawcze i eksperymentalno-

rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze” (dalej jako: Usługi). 
3. Oczekiwanym wynikiem realizacji Przedmiotu Umowy jest zoptymalizowana 

geometria steru strumieniowego w układzie tandem, przebadana eksperymentalnie pod 
względem charakterystyk hydrodynamicznych, kawitacyjnych i akustycznych w 



                          

warunkach ustalonych oraz w warunkach zbliżonych do warunków pracy steru na 
statku. 

 

§ 3 

[RAPORTOWANIE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY] 

 

1. Efekty realizacji Przedmiotu Umowy będą dostarczane Zamawiającemu przez 
Wykonawcę w formie następujących raportów:  
1) z realizacji 2 Etapu Projektu, o którym mowa w §2, ust. 1, pkt. 1, lit. a) i b); 

2) z realizacji 3 Etapu Projektu, w zakresie, o którym mowa w §2, ust. 1, pkt 2), lit. b); 

3) z realizacji 3 Etapu Projektu, w zakresie, o którym mowa w §2, ust. 1, pkt 2), lit. c); 

4) z realizacji 3 Etapu Projektu, w zakresie, o którym mowa w §2, ust. 1, pkt 3), lit. b); 

do raportu zostanie dołączony filmu wideo z rejestracji aeracji pędników. 
2. Niezależnie od raportów, o których mowa w ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany do 

składania Zamawiającemu kwartalnych sprawozdań częściowych z postępu w zakresie 
realizacji Przedmiotu Umowy. 

3. Sprawozdania, o których mowa w ust. 2, składane będą najpóźniej w ostatnim dniu 
roboczym trzeciego, szóstego, dziewiątego, dwunastego, piętnastego, osiemnastego i 
dwudziestego czwartego  miesiąca realizacji Przedmiotu Umowy.  

4. Zamawiający w przeciągu maksymalnie 4 dni roboczych pisemnie przekaże 
Wykonawcy uwagi do sprawozdań i/lub raportów, o których mowa w ust. 1 i 2. 

Wykonawca w przeciągu maksymalnie 3 dni roboczych pisemnie ustosunkuje się do 
uwag i wprowadzi do raportów poprawki, uzupełnienia, itp., o ile będą one wymagane. 

5. Każde sprawozdanie i/lub raport, o którym umowa w ust. 1 i 2 zostanie przyjęty 
protokołem zdawczo – odbiorczym, który będzie niezbędny do wypłacenia Wykonawcy 
wynagrodzenia za okres realizacji Przedmiotu Umowy, którego dane sprawozdanie lub 
raport dotyczy. 

6. Nie podpisanie protokołu zdawczo - odbiorczego przez Zamawiającego w terminie 3 
dni roboczych, licząc od upływu 4 dnia roboczego o którym mowa w ust. 4, lub od dnia 
przekazania Zamawiającemu pisemnego ustosunkowania się do uwag Zamawiającego 
do sprawozdań i/lub raportów - upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT, 
a Zamawiającego zobowiązuje do wypłaty na jej podstawie wynagrodzenia.   

 

 

§ 4 

[TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY] 

 

1. Przedmiot Umowy realizowany będzie w odniesieniu do zadań, o których mowa w:  

a) §2  ust. 1, pkt 1): od dnia podpisania umowy do 31.10.2019 r. (2 Etap Projektu),  

b) §2  ust. 1, pkt 2): od 1.11.2019 do 30.09.2020 r. (pierwsza część 3 Etapu 

Projektu), 

c) §2  ust. 1, pkt 3): od 1.10.2020 do 31.01.2021 r. (druga część 3 Etapu Projektu) 
- do raportu zostanie dołączona rejestracja wideo aeracji pędników. 

2. Raporty, o których mowa w §3 zostaną dostarczone Zamawiającemu najpóźniej 
ostatniego realizacji danego Etapu lub części etapu, tj. w terminach wskazanych w ust. 
1. 



                          

3. Przedmiot Umowy realizowany będzie w …………………. [adres zgodnie z pkt. 3 

Oferty]. 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada prawo do wykorzystywania dla celów realizacji 
Przedmiotu Umowy infrastrukturę znajdującą się pod adresem wskazanym w ust. 4 

niniejszego paragrafu. 

 

§ 5  

[INNE ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY] 

 

1. W związku z realizacją Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązuje się poddać 
audytowi realizowanemu w ramach Projektu przez zewnętrzny podmiot na zlecenie 
Zamawiającego, a także ewentualnej kontroli. Kontrola może być przeprowadzona 
przez Instytucję Pośredniczącą oraz inne instytucje do tego uprawnione. 

2. Wykonawca jest zobowiązany przekazywać Zamawiającemu, kopie informacji 

pokontrolnych oraz zaleceń pokontrolnych lub innych równoważnych dokumentów 
sporządzonych przez instytucje kontrolujące, jeżeli wyniki kontroli dotyczą Przedmiotu 

Umowy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tych dokumentów.  
3. Wykonawca jest zobowiązany do przechowywania w sposób gwarantujący należyte 

bezpieczeństwo informacji wszelkich danych związanych z realizacją Przedmiotem 

Umowy, w szczególności oryginałów dokumentów księgowych, protokołów odbioru 
dokumentujących wykonanie Przedmiotu Umowy lub innych dokumentów 
potwierdzających jego wykonanie, przez okres 3 lat od dnia zakończenia Projektu, tj. 
co najmniej do dnia 30.11.2024 r. Okres ten może ulec zmianie, o czym Wykonawca 

zostanie poinformowany przez Zamawiającego.  

4. Wykonawca lub wyznaczone przez niego osoby odpowiedzialne za realizację 
Przedmiotu Umowy będą uczestniczyć w spotkaniach z Zamawiającym, które odbywać 
się będą w siedzibie Zamawiającego. Spotkania odbywać się będą co najmniej raz w 
miesiącu, termin spotkania będzie każdorazowo ustalany przez Strony. O ile 
Zamawiający wyrazi zgodę spotkania mogą odbywać się również w miejscu realizacji 

Przedmiotu Umowy, wskazanym w §4 ust. 3 Umowy.  

5. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o 
wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na prawidłowy przebieg Przedmiotu 
Umowy.  

 

§ 6 

[WYNAGRODZENIE] 

 

1. Z tytułu realizacji 2 Etapu Projektu, o którym mowa w § 2 ust. 1, pkt 1), Wykonawcy 

należne jest wynagrodzenie w wysokości ...…………………… zł netto (słownie: 
……………….... zł), powiększone o należny podatek VAT w wysokości  
…………………………. zł (słownie: ……………….... zł), co stanowi łącznie kwotę 
………….. zł brutto (słownie: ……………….... zł). Wynagrodzenie zostanie 

podzielone na następujące transze: I transza – za 1-3 m-c Umowy, II transza – za 4-6 

m-c Umowy, III transza – za 7-9 m-c Umowy, IV transza – za 10 m-c Umowy. 

2. Z tytułu realizacji pierwszej części 3 Etapu Projektu, o którym mowa w § 2 ust. 1, pkt 

2), Wykonawcy należne jest wynagrodzenie w wysokości ...…………………… zł netto 



                          

(słownie: ……………….... zł), powiększone o należny podatek VAT w wysokości  
…………………………. zł (słownie: ……………….... zł), co stanowi łącznie kwotę 
………….. zł brutto (słownie: ……………….... zł). Wynagrodzenie zostanie 

podzielone na następujące transze: I transza – za 11-12 m-c Umowy, II transza – za 13-

15 m-c Umowy, III transza – za 16-18 m-c Umowy, IV transza – za 19-21 m-c Umowy. 

3. Z tytułu realizacji drugiej części 3 Etapu Projektu, o którym mowa w § 2 ust. 1, pkt 3), 

Wykonawcy należne jest wynagrodzenie w wysokości ...…………………… zł netto 
(słownie: ……………….... zł), powiększone o należny podatek VAT w wysokości  
…………………………. zł (słownie: ……………….... zł), co stanowi łącznie kwotę 
………….. zł brutto (słownie: ……………….... zł). Wynagrodzenie zostanie 

podzielone na dwie transze następujące miesiące realizacji Umowy: I transza – za 22-

24 m-c Umowy, II transza – za 25 m-c Umowy 

4. Po zatwierdzeniu sprawozdań częściowych, o których mowa w §3 ust. 2, Strony określą 
wysokość wynagrodzenia za dany okres realizacji Przedmiotu Umowy. Wysokość 
wynagrodzenia będzie wynikać ze stopnia realizacji danego Etapu Projektu i zostanie 

wpisana do protokołu zdawczo-odbiorczego. Ostatnia transza za dany Etap Projektu lub 

część Etapu Projektu zostanie wypłacona po przyjęciu i zatwierdzeniu protokołem 
zdawczo-odbiorczym raportu/raportów, o których mowa w §3 ust. 1. 

5. Podstawą do wystawienia faktury za każdą transzę będzie podpisany przez Strony  
protokół zdawczo – odbiorczy. Wzór Protokołu  zdawczo–odbiorczego  stanowi 

Załącznik nr 1 do Umowy.  
6. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie poprawnej pod względem formalno-

rachunkowym faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 

fakturze w terminie do 15 dni do wpłynięcia poprawnej faktury do Zamawiającego, przy 

czym za dzień zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

7. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający może przedłużyć termin 
płatności faktury wskazany w ust. 6, w przypadku braku przekazania środków na 
realizację Projektu z przyczyny nie leżącej po stronie Zamawiającego, lecz nie później 
niż 60 dni, licząc od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, 2 i 3 niniejszego paragrafu wyczerpuje w 

całości roszczenia Wykonawcy z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy i obejmuje 

wszystkie koszty, jakie mogą powstać w związku z realizacją Umowy, w tym także 
zawiera w sobie wynagrodzenie za nabycie przez Zamawiającego własności 
intelektualnej do Przedmiotu Umowy w zakresie opisanym w treści §7, w tym za 

przeniesienie praw autorskich do Przedmiotu Umowy stanowiących utwory w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1191 z późn. zm.), a które powstaną w wyniku lub 
w związku z realizacją Umowy. 

9. Wynagrodzenie Wykonawcy finansowane jest ze środków pochodzących z Unii 
Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś 
priorytetowa „Wsparcie prowadzenia prac B + R przed przedsiębiorstwa”, Działanie 
„Projekty B + R przedsiębiorstw”, Poddziałanie „Badania przemysłowe i prace 



                          

rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” finansowanego, współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

 

§ 7 

[AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE 

 i PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ] 
 

1. Intencją strona jest zapewnienie Zamawiającemu pełni praw do wyników realizacji 
Przedmiotu Umowy, które dotyczą zarówno autorskich praw majątkowych, jak i 
własności intelektualnej związanej z realizowanymi w ramach umowy badaniami 
przemysłowymi. 

2. Z dniem podpisania każdego protokołu zdawczo-odbiorczego, o których mowa w §3 
ust. 5 Umowy i z dniem zapłaty odpowiedniej części wynagrodzenia (w ramach 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 4, odpowiednio ust. 1 lub ust. 2 lub ust. 3), 

Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do objętych tym 
protokołem prac stanowiących utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych, (dalej: „Utwór”, „Utwory”). 

3. Przeniesienie praw autorskich, o którym mowa w ust. 2, uprawniać będzie 
Zamawiającego do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania danym 

Utworem w kraju i za granicą, na polach eksploatacji w rozumieniu art. 50 ustawy o 

prawach autorskich i prawach pokrewnych i, w szczególności, na następujących polach 
eksploatacji:  

1)  trwałe lub czasowe utrwalanie i zwielokrotnianie Utworu w całości lub w części, 
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym także utrwalanie 
i zwielokrotnianie Utworu dowolną techniką, w tym techniką zapisu magnetycznego 
lub techniką cyfrową, taką jak zapis na płycie CD, DVD, Blu-ray, urządzeniu z 
pamięcią flash lub jakimkolwiek innym nośniku pamięci, w ramach sieci 
multimedialnych, w tym sieci wewnętrznych (np. typu Intranet), jak i Internetu, 
w systemie on-line, poprzez komunikowanie na życzenie, w drodze użyczania, w 
całości oraz fragmentami. W zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, 
stosowania, przekazywania i przechowywania utworu będącego programem 
komputerowym niezbędne jest jego zwielokrotnienie, czynności te nie wymagają 
zgody Zarządzającego. 

2) obrót Utworem, w tym wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem, a także 
rozpowszechnianie Utworu w inny sposób, w tym jego publiczne wykonywanie, 
wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki 
sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Utworu w miejscu i w czasie przez siebie 

wybranym, w szczególności w trakcie konferencji, seminariów, sympozjów, na 
forach, w sieci Internet, w sieciach zamkniętych oraz w trakcie spotkań, w tym 
wykorzystywanie w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych w 

całości lub we fragmencie w nieograniczonej liczbie wydań i wielkości nakładów, 
tak w kraju jak i zagranicą; 

3) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub dokonywanie jakichkolwiek 
innych zmian w Utworze. 



                          

4. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na dokonywanie wszelkich zmian i przeróbek 
Utworu, w tym również na wykorzystanie go w części lub całości oraz łączenie z innymi 
utworami. Z dniem podpisania któregokolwiek z protokołów zdawczo-odbiorczych, 

o których mowa w §3, ust. 5 Umowy i zapłaty odpowiedniej części wynagrodzenia ( w 

ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4, odpowiednio ust. 1 lub ust. 2 lub ust. 3), 

Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie zależnych 
praw autorskich do wszelkich zmian, w tym opracowań i przeróbek objętych tym 
protokołem Utworów (lub ich poszczególnych elementów), tj. prawo zezwalania na 
rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na polach eksploatacji wskazanych 
powyżej. Wykonawca wyraża Zamawiającemu zgodę na zezwalanie na wykonywanie 

zależnego prawa autorskiego do Utworu. 

5. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 2-4, nie jest ograniczone pod względem celu 
rozpowszechniania Utworu, ani też pod względem czasowym czy terytorialnym. 

6. Zamawiający jest uprawniony do korzystania z Utworów w zakresie wskazanym w ust. 
3 i 4 począwszy od daty udostępnienia Utworu Zamawiającemu do daty nabycia 
autorskich praw majątkowych przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami 

niniejszej umowy, a Wykonawca zapewnia, że takie korzystanie nie będzie naruszać 
praw osobistych lub majątkowych Wykonawcy ani osób trzecich i nie będzie 
powodować obowiązku zapłaty jakichkolwiek dodatkowych opłat. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania praw osobistych do Utworów, jak 
również zobowiązuje się, iż osoby uprawnione z tytułu osobistych praw do Utworów 
nie będą wykonywać tych praw, w szczególności w zakresie żądania oznaczenia Utworu 
swoim nazwiskiem lub pseudonimem.  

8. Wykonawca oświadcza, że ponosił będzie pełną odpowiedzialność z tytułu naruszenia 
praw osób trzecich w związku z Przedmiotem Umowy. W przypadku wystąpienia do 
Zamawiającego osób trzecich z roszczeniami z tytułu naruszenia praw własności 
przemysłowej, praw autorskich, praw pokrewnych lub innych praw na dobrach 
niematerialnych wynikających z realizacji przez Strony Przedmiotu Umowy, 
odpowiedzialność i wszelkie koszty z tego tytułu ponosić będzie Wykonawca. 
Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z wszelkich mogących powstać 
w związku z tym zobowiązań Zamawiającego wobec osób trzecich.  

9. Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy na 
piśmie o wystąpieniu osób trzecich z roszczeniami z tytułu korzystania przez 
Zamawiającego z Utworów.  

10. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za treść utworu, w przypadku dokonania 
jego zmiany przez Zamawiającego lub osobę trzecią w związku z wykonywaniem przez 
Zamawiającego swoich uprawnień o których mowa w ust. 4 powyżej.  

11. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł korzystać z Utworów z winy Wykonawcy, 

Wykonawca, na swój koszt uzyska niezwłocznie dla Zamawiającego prawa do 
kontynuowania korzystania z Utworów. 

12. W razie dokonania wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego w 
wyniku wykonywania przez Wykonawcę Umowy, lub w wyniku połączenia wyników 
prac Wykonawcy z pracą Zamawiającego lub pozyskaną przez Zamawiającego, prawa 
do uzyskania patentu na wynalazek albo prawa ochronnego na wzór przemysłowy, jak 



                          

również prawo z rejestracji wzoru przemysłowego przysługuje wyłącznie 
Zamawiającemu. 

13. Wynagrodzenie należne Wykonawcy określone w § 4 ust. 1 Umowy obejmuje 
wynagrodzenie za przeniesienie praw własności egzemplarza lub nośnika Utworu i 
autorskich praw majątkowych do Utworu na polach eksploatacji określonych w 
Umowie, udzielenie wszelkich zezwoleń i upoważnień w zakresie określonym w 
niniejszej Umowie oraz korzystanie przez Zamawiającego z wynalazku, wzoru 

użytkowego albo wzoru przemysłowego stworzonego przez Wykonawcę. Odmienne 
uregulowanie w tym zakresie musi być rezultatem zgodnej woli Stron wyrażonej 
w drodze odrębnego od Umowy porozumienia w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. Wykonawca zobowiązuje się współpracować z Zamawiającym w celu 
pozyskania całości praw własności intelektualnej w tej Umowie określonych. Jeżeli do 
ich pozyskania niezbędne będą dodatkowe oświadczenia Wykonawcy, zobowiązuje się 
on złożyć je niezwłocznie po złożeniu stosownego wniosku Zamawiającego. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wynikającą z braku 
współdziałania w tym zakresie.      

14. Wykonawca zapewnia, że wszelkie prace i czynności, które będą wykonywane w 

ramach podwykonawstwa przez podwykonawców / osoby związane z wykonawcą 
pisemna umową, której przedmiot będzie obejmował te prace i czynności, i która to 
umowa nie będzie zawierała postanowień wyłączających skutek z art. 11 ust. 3 ustawy 
z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2017 poz. 776, ze 

zm.) lub wyłączających cel Zamawiającego pozyskania pełni praw własności 
intelektualnej do Przedmiotu Umowy oraz gwarantuje prawidłowe nabycie od 
podwykonawcy (lub osób działających w jego imieniu i na jego rzecz) całości praw 
własności intelektualnej, w tym praw autorskich do wszystkich stanowiących przedmiot 
prawa autorskiego wyników prac i czynności powstałych w związku z realizacją 
Przedmiotu Umowy. 

15. Wykonawca Oświadcza, że w przypadku wystąpienia takiej konieczności, podpisze w 
trakcie realizacji Przedmiotu Umowy dodatkową umowę zbywającą na rzecz 
Zamawiającego prawo do patentu na wynalazek.  

 

§ 8 

[POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE BRAKU KONFLIKTU INTERESÓW] 
 

Strony oświadczają, że kadra B+R po stronie Wykonawcy i kadra B+R i kadra zarządzająca 
Projektem po stronie Zamawiającego, nie wykonują tych samych prac w Projekcie.  

 

§ 9 

[KARY UMOWNE, ODSZKODOWANIE ] 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia zawinionej szkody wyrządzonej 
Zamawiającemu lub bom trzecim w trakcie realizowania Przedmiotu Umowy lub w 
związku z realizacją tej Umowy. 

2. Poprzez istotne naruszenie warunków niniejszej Umowy rozumie się: 



                          

1) zrealizowanie przez Wykonawcę z własnej winy Przedmiotu Umowy niezgodnie z 

wymaganiami Zamawiającego określonymi w § 2 Umowy, 
2) opóźnienie w realizacji Przedmiotu Umowy z winy Wykonawcy w stosunku do 

terminów wskazanych w § 4 Umowy, w szczególności jeśli opóźnienie na wpływ 
na nieterminowe zakończenie 2 lub 3 Etapu Projektu lub jeśli skutkuje ono 
trudnościami z terminowym zakończeniem realizacji Projektu.  

3. Zamawiający może żądać zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu 
cywilnego, przy czym szkoda nie może obejmować utraconych korzyści (lucrum cessans). 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki za opóźnienie  w przypadku 
opóźnienia w płatności wynagrodzenia, ponad ostateczny termin wskazany w § 6 ust. 7 
umowy. 

5. Strony nie dopuszczają potrącania kar umownych z wynagrodzeniem Wykonawcy. 
 

§ 10 

[ODSTĄPIENIE OD UMOWY] 
 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy, lub od części 
niniejszej Umowy w drodze jednostronnego oświadczenia woli: 

1) W przypadku, gdy w trakcie realizacji Projektu okaże się, że dalsze badania 
przemysłowe, zarówno te, które realizowane są przez Zamawiającego w ramach 1 
i/lub 4 Etapu Projektu, jak i badania przeprowadzane przez Wykonawcę w ramach 
2 i/lub 3 Etapu Projektu, nie doprowadzą do osiągnięcia zakładanych wyników, 
które zostały opisane we wniosku o dofinasowanie Projektu, bądź gdy po 
zakończeniu realizacji Projektu wdrożenie okaże się bezcelowe z ekonomicznego 
punktu widzenia. W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji realizację Projektu 

uznaje się za zakończoną, a Wykonawca otrzyma dofinansowanie proporcjonalne 

do zakresu zrealizowanych prac. Zamawiający może odstąpić od Umowy w 
terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2) W razie wystąpienia 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 zagrażać 
istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.  
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości 
o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa w niniejszym punkcie 
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 
części Umowy do dnia odstąpienia od Umowy. 

3) W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji Umowy bez uzasadnionych 
przyczyn lub przerwał realizację Umowy i jej nie kontynuuje mimo wezwania 
Zamawiającego, przy czym wezwanie może być skierowane drogą elektroniczną 
na adresy wskazane w § 12 ust. 2 pkt. 2) niniejszej Umowy lub ustnie. 

4) W przypadku, gdy Wykonawca pomimo uprzednich wyrażonych zastrzeżeń 
Zamawiającego i wezwania do prawidłowej realizacji Umowy, nie wykonuje 
Przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami umownymi. 

5) W razie likwidacji firmy Wykonawcy lub złożenia wniosku o ogłoszenie jego 
upadłości. 



                          

2. Wykonawca nie będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego lub nie będzie uznany za 
naruszającego postanowień Umowy w związku z niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem obowiązków wynikających z Umowy w zakresie, w jakim takie 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem działania siły wyższej, rozumianej 
jako zdarzenie bądź połączenie zdarzeń niezależnych od Stron, które uniemożliwiają 
wykonywanie zobowiązań wynikających z Umowy, których Strony nie mogły 
przewidzieć, oraz którym nie mogły zapobiec, a także ich przezwyciężyć poprzez działanie 
z należytą starannością.  

3. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o 

fakcie wystąpienia siły wyższej, udowodnienia tych okoliczności poprzez przedstawienie 
dokumentacji potwierdzającej wystąpienie zdarzenia mającego cechy siły wyższej oraz 
wskazania wpływu, jaki zdarzenie miało na przebieg realizacji Projektu.  

4. Odstąpienie od Umowy musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. 
 

§ 11 

[WEJŚCIE W ŻYCIE UMOWY] 
 

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.   
 

§ 12 

[DORĘCZENIA] 
 

1. Wszelkie oświadczenia Stron, zawiadomienia, winny pod rygorem nieważności zachować 
formę pisemną. 

2. Do bieżących kontaktów w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy Strony wskazują osoby: 
1) Ze strony Zamawiającego:  

(imię i nazwisko) …………………, email: …………. tel. …………, 

(imię i nazwisko) …………………, email: …………. tel. …………, 
2) Ze strony Wykonawcy:  

(imię i nazwisko) …………………, email: …………. tel. …………, 
(imię i nazwisko) …………………, email: …………. tel. …………, 

3. Do odbioru Przedmiotu Umowy po stronie  Zamawiającego uprawnieni są działający 
łącznie: 

1) (imię i nazwisko) …………………, email: …………. tel. …………….. i  
2) (imię i nazwisko) …………………, email: …………. tel. ……………..  

4. Doręczenia będą dokonywane pod adresy wskazane we wstępnej części Umowy.  
5. Każda ze Stron jest zobowiązana do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie 

adresu do doręczeń pod rygorem uznania korespondencji skierowanej pod ostatnio podany 
adres będzie uznana za skutecznie doręczoną z dniem pierwszego awiza.  

 

§ 13 

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE] 
 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
cywilnego. 



                          

2. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian postanowień Umowy jeśli wynika to z 
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub zmiany 

te są korzystne dla Zamawiającego. Dopuszcza się  możliwość zmiany umowy, jeśli w 
wyniku zmiany zostanie usprawniona współpraca pomiędzy Stronami, o ile Strony wyrażą 
zgodę na zmianę umowy, a zmiana ta nie dotyczy kwot wynagrodzenia, o których mowa 
w  §6, ust. 1, 2, 3, 4 i 5 oraz zakresu działań opisanych w §2 i w §3 Umowy, chyba że 
zmiany te wynikać będą z różnych od oczekiwanych i opisanych we wniosku o 
dofinansowanie Projektu efektów badań, a dodatkowo zostaną zaakceptowane przez 

Instytucję Pośredniczącą oraz Wykonawcę i będą możliwe do wdrożenia zgodnie z 
obowiązującym prawem. 

3. Zmiana Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Stron w formie pisemnej w postaci 
Aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 
związanych z Umową lub jej realizacją w okresie do 6 lat od dnia zakończenia Projektu, 
tj. co najmniej do dnia 30.11.2027 r. W przypadku zmiany terminu zakończenia Projektu 
okres ten może ulec zmianie, o czym Wykonawca zostanie poinformowany przez 

Zamawiającego.  
5. Wykonawca uprawniony jest do udostępnienia informacji wyłącznie na żądanie 

uprawnionych ustawowo organów/instytucji/ urzędów oraz do audytów i/lub kontroli 

przewidzianej niniejszą Umową.  
6. Strony poddają spory wynikające w związku z zawarciem lub wykonaniem niniejszej 

Umowy prawu polskiemu materialnemu i procesowemu, które to ewentualne spory Strony 
poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego każdorazowo właściwego miejscowo ze 
względu na siedzibę Zamawiającego. 

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze Stron. 

 

Załącznik nr 1: Wzór Protokołu zdawczo – odbiorczego 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                           WYKONAWCA 

 

 

 

................................                                                                      ................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          

 

Załącznik nr 1 do Umowy: Wzór Protokołu zdawczo - odbiorczego  

 

Gdańsk, …………   [data] 

 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY 

 

1. Zamawiający: Bota Technik Sp. z o.o. Spółka komandytowa 

2. Wykonawca: …………………………..…………… 

3. Przedmiot Umowy: Usługa wykonania analiz numerycznych oraz modelowych badań 
eksperymentalnych steru strumieniowego (dalej jako: Usługa). 

4. Oznaczenie Projektu: „Innowacyjny ster strumieniowy CPP w układzie tandem” w 
ramach w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś 
priorytetowa „Wsparcie prowadzenia prac B + R przed przedsiębiorstwa”, Działanie 
„Projekty B + R przedsiębiorstw”, Poddziałanie „Badania przemysłowe i prace 
rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 

5. Protokół za okres: ……………………………….. 
6. Opis wykonanych zadań: 

DATA WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 

Opis wykonanych zadań 

Wykonane 

– TAK, 

brak 

wykonania 

– NIE 

Zastrzeżenia 

/uwagi 

Podpis osoby 

uprawnionej do 

odbioru 

Przedmiotu 

Umowy 

    

    

    

    

 

 

Uwagi: ………………………………………………………………………………………………. 
 

Wysokość wynagrodzenia za realizację Przedmiotu Umowy, o którym mowa w pkt. 5 
niniejszego protokołu:  
…………………………….. zł netto (słownie: ……………….... zł),  
…………………………... zł VAT w wysokości  (słownie: ……………….... zł),  
RAZEM: …………………… zł  brutto (słownie: ……………….... zł). 
 

 

……………………………                           ………………………….. 
Wykonawca        Zamawiający 

 


