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Sygnatura:                załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

BZFS-921/17/16 
PU-61/2017 

 

 

U  M  O  W  A   nr  … (wzór umowy) 

 

zawarta w dniu ……………………… w Toruniu pomiędzy: 

Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 11, NIP: 879-017-72-91, REGON: 
000001324,    

reprezentowanym  przez: 

…………………………………………………………………………………………………, 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a 

…………………………………………………………………………………………………, 

reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………………………………………, 

zwanym dalej w treści Wykonawcą,  

łącznie zwanymi dalej „Stronami” lub z osobna „Stroną”, 

po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 
1579) i wybraniu oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej. 

 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 
 

1. Przedmiotem umowy jest opracowanie raportów dotyczących oceny potencjału rynkowego i 
wyceny praw własności intelektualnej dla rozwiązania opartego na wynalazku pn. „Nowe 

dikarboksylowe kompleksy platyny (II) z 5,7-dipodstawioną-1,2,4-triazolo [1,5-a]pirymidyną i 
dimetylosulfotlenkiem oraz sposób ich wytwarzania”, będącego podstawą do opracowania 

nowego proleku onkologicznego. 

2. Przedmiot umowy jest częścią projektu realizowanego w ramach Programu MNiSW pn. "Inkubator 
Innowacyjności+", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

3. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z: 

1) opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, 

2) ofertą Wykonawcy z dnia … , stanowiącą załącznik nr 2 do umowy, 

3) powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,  

4) właściwymi dla przedmiotu umowy standardami świadczenia usług, 

5) posiadaną wiedzą i kwalifikacjami, z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej 

działalności. 

4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem i kwalifikacjami niezbędnymi 

do należytego wykonywania umowy.  
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5. Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za prawidłowość 

wykonania przedmiotu umowy.  

6. Wykonawca będzie realizować umowę w dwóch etapach: 

1) etap pierwszy – wykonanie raportu z oceny potencjału rynkowego, 

2) etap drugi – wykonanie wyceny praw własności intelektualnej. 

7. Potwierdzenie wykonania każdego etapu stanowić będzie protokół odbioru podpisany przez strony 

umowy, stanowiący podstawę do wystawienia faktury. 

8. Wykonawca przystąpi do wykonania etapu drugiego pod warunkiem, iż raport z oceny potencjału 

rynkowego będzie zawierać rekomendację do komercjalizacji wynalazku.    

9. Zamawiający nie gwarantuje uzyskania przez Wykonawcę pozytywnego wyniku oceny potencjału 

rynkowego, uzasadniającego wydanie rekomendacji do komercjalizacji wynalazku. Tym samym, 

Zamawiający nie gwarantuje realizacji umowy w pełnym zakresie. Wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie wyłącznie za etapy, których wykonanie zostało potwierdzone podpisanym 

protokołem odbioru, z zastrzeżeniem pkt. 8. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne 
roszczenia finansowe lub prawne. 

10. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy szczegółowych informacji dotyczących 

wynalazku - w zakresie niezbędnym do należytego wykonania przedmiotu umowy. 
 

§ 2 
TERMINY 

 
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania etapów, o których mowa w §1 ust. 6 w następujących 

terminach: 

1) etap pierwszy – w terminie do 30 dni od daty zawarcia niniejszej umowy, 

2) etap drugi – w terminie do 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru etapu pierwszego. 

 
§ 3 

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA 

 
1. Zamawiający oświadcza, że informacje, o których mowa w §1 ust. 10 stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), zwanej dalej „uoznk”.   

2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1 w 

okresie obowiązywania umowy, jak również po wygaśnięciu, bądź rozwiązaniu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca w szczególności zobowiązuje się do:  

1) zachowania w ścisłej tajemnicy uzyskanych od Zamawiającego informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa, niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła,  

2) wykorzystania uzyskanych od Zamawiającego informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa jedynie w celach realizacji postanowień niniejszej umowy,  

3) podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu ochrony powierzonych sobie informacji przed 

bezprawnym wykorzystaniem, rozpowszechnieniem lub publikacją,  

4) niekopiowania, niepowielania jakiejkolwiek części informacji uzyskanych od Zamawiającego, 

z wyjątkiem uzasadnionej potrzeby dla celów realizacji Przedmiotu niniejszej umowy,  

5) nie działania na szkodę Zamawiającego.  

4. Wykonawca oświadcza, że jest świadomy odpowiedzialności karnej i cywilnej za czyny nieuczciwej 

konkurencji określonej w uoznk. 
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§ 4 

PRAWA AUTORSKIE 
 

1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia należnego za wykonanie 

przedmiotu umowy, wszystkie autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do wykonanych 
opracowań/raportów, które stworzy w okresie obowiązywania niniejszej umowy, a które dotyczą 

przedmiotu umowy. Wykonawca wyraża zgodę na to, że powyższe opracowania/raporty (włącznie 
z prawem do ich wykorzystania) stanowić będą własność Zamawiającego, bez konieczności 

zawierania odrębnej umowy w tym zakresie.  

2. W ramach realizacji postanowień niniejszej umowy i otrzymanego wynagrodzenia Wykonawca 

przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wykonanego przedmiotu umowy na 

następujących polach eksploatacji:  

1) swobodne używanie przez Zamawiającego,  

2) swobodne wykorzystywanie w części lub w całości przez Zamawiającego, oraz prawo łączenia 
z innymi dziełami, opracowania przez dodanie różnych elementów, uaktualnianie, modyfikację, 

tłumaczenie na różne języki, zmianę barw, okładek, wielkości i treści całości lub części, 

3) swobodny obrót oryginałem lub kopią, 

4) swobodne zwielokrotnianie (kopiowanie) przez Zamawiającego dowolną techniką, 

5) swobodne utrwalanie, wprowadzanie do pamięci komputerów i serwerów sieci 
komputerowych przez Zamawiającego, 

6) swobodne rozpowszechnianie utworu, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, 
odtworzenie oraz nadawani 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.  

3. Wykonawca oświadcza, że wykonany przez Wykonawcę przedmiot umowy będzie wolny od 
jakichkolwiek obciążeń i praw osób trzecich, oraz zobowiązuję się, iż w przypadku zgłoszenia 

wobec Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich lub 
pokrewnych tych osób, praw własności intelektualnej albo dóbr osobistych, na każde wezwanie 

Zamawiającego przedstawi wszystkie posiadane informacje pomocne do wyjaśnienia faktów 

podnoszonych w roszczeniu. W razie stwierdzenia, że Wykonawca rzeczywiście naruszył prawa 
autorskie lub pokrewne, prawa własności intelektualnej albo dobra osobiste osoby trzeciej, 

Zamawiający może zażądać, aby Wykonawca pokrył roszczenia takiej osoby trzeciej, a także aby 
zwrócił Zamawiającemu poniesione przez niego uzasadnione koszty obrony przed tymi 

roszczeniami. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do wstąpienia w miejsce Zamawiającego do 

ewentualnego procesu sądowego. 
 

§ 5 
WYNAGRODZENIE 

 
1. Zgodnie z przyjętą ofertą Wykonawcy łączne wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy 

wynosi: … zł (słownie złotych: …………………..) bez podatku od towarów i usług, z czego: 

1) wynagrodzenie z tytułu wykonania etapu pierwszego, o którym mowa w §1 ust. 6 pkt. 1 
umowy wynosi ……….. zł (słownie złotych: …………………..) netto, 

2) wynagrodzenie z tytułu wykonania etapu drugiego, o którym mowa w §1 ust. 6 pkt. 2 umowy 
wynosi ……….. zł (słownie złotych: …………………..) netto. 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

niniejszej umowy, włącznie z kosztami własnymi Wykonawcy a także honorarium za przeniesienie 
autorskich praw majątkowych i praw zależnych w zakresie wskazanym w § 4 Umowy i nie 

podlega zmianie, z zastrzeżeniem § 1 ust. 9 umowy. 

4. Do kwot wynagrodzenia wskazanych w ust. 1 pkt. 1-2 Wykonawca naliczy należny podatek od 

towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.  
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§ 6 
WARUNKI PŁATNOŚCI 

 

1. Z zastrzeżeniem § 1 ust. 9 umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie, o 
którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, przelewem na konto Wykonawcy podane na 

fakturze w terminie 30 dni, licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej przez 
Wykonawcę faktury wraz z protokołem, o którym mowa w § 1 ust. 7 umowy. 

2. Za dzień dokonania zapłaty strony uznają dzień, w którym zostanie obciążony rachunek bankowy 
Zamawiającego. 

3. W przypadku nieterminowej zapłaty należności Wykonawca może żądać od Zamawiającego 

ustawowych odsetek za opóźnienie. 

4. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może przenieść wierzytelności wynikających z tej 

umowy na osobę trzecią oraz dokonywać potrąceń. 
 

§ 7 

KARY UMOWNE 
 

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości: 

1) 20% łącznego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy - w 
przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie 

Zamawiającego lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy;  

2) 5% łącznego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy - w 

przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nienależytego wykonania przedmiotu umowy, 
za każdy przypadek nienależytego wykonania umowy; 

3) 1% łącznego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, jednak nie 

więcej niż 15% łącznego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy 
- w przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów, o których mowa w § 2 umowy, za 

każdy dzień opóźnienia powstałego z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego. 

2. Zastrzeżona wyżej kara umowna nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

3. Strony ustalają, że kara umowna może być potrącona przez Zamawiającego z faktury, na 
podstawie odrębnej noty księgowej. W przypadku niewystawienia faktury, zapłata kary umownej 

nastąpi w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę noty obciążeniowej, przelewem, 
na konto wskazane w nocie. 

 
§ 8 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu 

z tytułu wykonania części umowy. 

2. Zamawiający ma prawo jednostronnie odstąpić od umowy, na podstawie pisemnego 

oświadczenia złożonego Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o zdarzeniu 
będącym przyczyną odstąpienia, w przypadku: 

1) opóźnienia Wykonawcy w realizacji któregokolwiek etapu przekraczającego 14 dni w stosunku 
do terminów wskazanych w § 2 umowy; 
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2) nienależytego wykonania przedmiotu umowy. 

 
§ 9 

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 

 
1. Przedstawicielem Zamawiającego, upoważnionym do koordynowania wszelkich spraw 

dotyczących realizacji umowy, w tym do podpisania protokołów odbioru, jest p. Tomasz 
Kompanowski, adres poczty elektronicznej: tomkom@umk.pl;. 

2. Wszelka korespondencja przekazywana drogą elektroniczną wymaga na żądanie każdej ze stron, 
niezwłocznego potwierdzenia faktu jej otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania 

wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego 

na podany przez Wykonawcę adres poczty elektronicznej zostało mu doręczone w sposób 
umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z jego treścią. 

3. Integralnymi załącznikami do umowy są: 

1) opis przedmiotu zamówienia, 

2) oferta Wykonawcy z dnia … . 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będzie miało zastosowanie prawo polskie,  
a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego. 

5. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia sprawy sporne będą rozstrzygane na drodze 
sądowej przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej 
pod rygorem nieważności. 

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

 

  Zamawiający        Wykonawca           

 

 

mailto:tomkom@umk.pl

