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UMOWA nr ...... 
 

W związku z udziałem Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB w realizacji międzynarodowego projektu 

ENTERtransfer „Rozwój innowacji gospodarczych i społecznych poprzez utworzenie środowiska sprzyjającego 

sukcesji przedsiębiorstw” (dalej również jako: Projekt) oraz po przeprowadzenia postępowania w trybie 

zapytania ofertowego nr ZS.400.P1.17.2019.LW z dnia 08/05/2019 r. (nazwa zadania: Moderowanie panelu 

dotyczącego przedstawienia opracowanego modelu sukcesji w przedsiębiorstwach rodzinnych oraz weryfikację 

koncepcji portalu kojarzeniowego dla firm ułatwiającego przeprowadzenie sukcesji), Strony zawierają niniejszą 

umowę. 
 

zawarta w dniu ………………... pomiędzy: 

 

Instytutem Technologii Eksploatacji – Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w 

Radomiu (26-600),  

ul. K. Pułaskiego 6/10 KRS 0000043623 (ITeE – PIB), zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, 

reprezentowanym przez:  ........................................................................................, 

a 

……………………………………………………………………….., zamieszkałym w 

…..………………….………., pod adresem: ul. ………………., ………………….………, 

posiadającym numer PESEL ……………….…., 

Przedsiębiorcą prowadzącym działalność pod firmą: .........................................., z siedzibą 

...................................................., posiadającym nr NIP ............................ 

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,  

o następującej treści: 
 

§ 1 
 

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia w postaci 

moderowania panelu oraz opracowania Raportu (dzieła) zawierającego opinie i uwagi 

praktyczne uczestników panelu na temat opracowanego modelu oraz koncepcji portalu 

kojarzeniowego ułatwiającego przeprowadzenie sukcesji w przedsiębiorstwie.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania tego zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia – pkt. II zapytania ofertowego nr ZS.400.P1.17.2019.LW z dnia 08/05/2019. 

3. Termin wykonania dzieła: 05.06.2019. 

4. Wykonanie umowy oznacza odbiór dzieła potwierdzony protokołem odbioru podpisanym przez 

Zamawiającego i Wykonawcę. 

 

 

§ 2 
 

1. Zamawiający zobowiązuje się wypłacić Wykonawcy całkowite wynagrodzenie w kwocie brutto: 

............. zł 

2. Wynagrodzenie zostanie wypłacone po wykonaniu umowy i będzie płatne 14 dni po wystawieniu 

rachunku w drodze przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 
 

§ 3 
 

1. Wykonawca jest zobowiązany do osobistego wykonania umowy. Wykonawca może powierzyć 

osobom trzecim wykonanie umowy (dzieła) wyłącznie na podstawie uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego.  

2. Wykonawca obowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych 

w trakcie wykonywania umowy, w szczególności takich, których ujawnienie mogłoby narazić 

Zamawiającego na szkodę. 

3. Dopóki umowa nie została ukończona Zamawiający może odstąpić od niej ze skutkiem 

natychmiastowym lub dodatkowo dochodzić naprawienia szkody na zasadach ogólnych. 
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4. W przypadku stwierdzenia, że dzieło, o którym mowa w §1 ust.1, w całości lub w części nie jest 

zgodne z parametrami określonymi w zapytaniu ofertowym z dnia 08/05/2019 r., lub nie jest 

kompletne - Zamawiający odmówi jego przyjęcia, sporządzając protokół zawierający przyczyny 

odmowy odbioru a Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej 

w wysokości 20% wartości brutto przedmiotu umowy wymienionej w § 2 ust. 1. 

§ 4 
 

1. Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy podlega opodatkowaniu, Zamawiający podatek ten pobiera 

przy wypłacie wynagrodzenia. W przypadku, gdy wynagrodzenie nie podlega opodatkowaniu, 

Wykonawca jest zobowiązany to udokumentować. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów, które poniósł Zamawiający na 

skutek niepoinformowania lub błędnego poinformowania przez niego Zamawiającego o 

podstawie wymiaru składek społecznych. 

§ 5 
 

1. Wykonawca (autor) oświadcza, iż utwór (dzieło), o którym mowa w §1 ust.1, będzie oryginalny 

i nie będzie naruszać żadnych praw autorskich osób trzecich w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.2017.880 tj. z późn.zm, 

dalej ”prawo autorskie”.) oraz że jego prawa autorskie do tego utworu nie będą ograniczone w 

zakresie objętym niniejszą umową.  

2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do przedmiotowego dzieła 

na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 prawa autorskiego, w tym: utrwalania utworu 

w dowolnej technice, reprodukowania go (zwielokrotniania), rozpowszechniania 

zwielokrotnionych egzemplarzy, wprowadzania do obrotu egzemplarzy zwielokrotnionego 

utworu, wprowadzania utworu do pamięci komputera i do sieci Internet.  

3. W związku z treścią ust.1, Wykonawca zobowiązuje się do zaspokojenia wszelkich roszczeń, 

które mogą być zgłoszone do Zamawiającego z tytułu wykonania przez niego niniejszej umowy. 

4. Autorskie prawa majątkowe do utworu przejdą na Zamawiającego po odebraniu dzieła. 

Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie, o którym mowa w §2 obejmuje wszystkie prawa 

autorskie będące przedmiotem niniejszej umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że udziela Zamawiającemu nieodwoływalnego upoważnienia do 

wykonywania osobistych praw autorskich w zakresie zgody na dokonywanie koniecznych zmian 

w odebranym dziele. Zamawiający ma prawo dokonania zmian utworu (dzieła) wynikających 

z uwarunkowań techniczno-redakcyjnych. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na rozpowszechnianie utworu bez podania jego imienia i nazwiska 

jako autora dzieła. Wykonawca oświadcza, że nie będzie wykonywał prawa do nadzoru nad 

sposobem korzystania z utworu poza sytuacjami uregulowanymi w niniejszej umowie. 

7. Wykonawca oświadcza, że Zamawiający wypełnił wobec niego obowiązek informacyjny 

wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO). 
 

§ 6 
 

1. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

2. Spory mogące wyniknąć z umowy będą rozstrzygane polubownie a w przypadku braku 

porozumienia przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 
 

§ 7 
 

Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach jednakowej treści, po jednym dla każdej ze 

stron. 
 

WYKONAWCA              ZAMAWIAJĄCY 

 


