
   

 
 

                                                   Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego nr 3/1.1.1/2016 z dnia 22.02.2016 roku 

 

 

PROJEKT UMOWY  

 

UMOWA NA WYKONANIE PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH 

Nr ……………. 

 

Umowa zawarta w Ujrzanowie dnia ……………………. r., pomiędzy: 

BOZAMET Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Ujrzanów 282a, 08-110 Siedlce, NIP 821-

247-23-63, REGON 140793199, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 

0000269354, Zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: 

Sławomir Zawieska – Prezes Zarządu, 

 

a 

 

…………………………………………………………………… 

zarejestrowaną w ………. pod nr ……….., NIP: ………. 

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

 

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru Oferty Wykonawcy w ramach 

Zapytania Ofertowego nr 3/1.1.1/2016 z dnia 22.02.2016r. prowadzonego zgodnie z 

Regulaminem udzielania zamówień przez BOZAMET Sp. z o.o. na realizację projektu: 

„Opracowanie innowacyjnych prototypów lekkich i trwałych elementów oraz konstrukcji do 

zabudowy pojazdów ciężarowych, dostawczych, przyczep i naczep” współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 

Inteligentny Rozwój, Strony zawarły umowę następującej treści: 

 

§ 1 

Strony oświadczają, iż rezultaty prac będących przedmiotem niniejszej umowy stanowić będą 

własność Zamawiającego. 

 

§ 2 

Przedmiot umowy 

 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących prac: 

 

Prace konstrukcyjne, technologiczne i weryfikujące - grupa kłonic środkowych: 

 

 Prace konstrukcyjne nad grupa kłonic środkowych uwzględniające wykorzystanie stali 

AHSS; 

 Obliczenia wytrzymałościowe konstrukcji kłonicy środkowej (MES); 



 Testy  symulacyjne i wytrzymałościowe kłonic środkowych;  

 Opracowania technologii pokrycie profilu kłonicy środowej nano powłoką w celu 

zabezpieczenia antykorozyjnego; 

 Projekt oprzyrządowania technologicznego do tłoczenia elementów kłonicy 

środkowej; 

 Projekt i wykonanie linii montażowej z logistyką i przepływam wyrobu; 

 Stworzenie modeli 3D zaprojektowanych elementów, dokumentacji konstrukcyjnej, 

raportów z badań wytrzymałościowych. 

 

Prace konstrukcyjne - dach przesuwny: 

 Prace konstrukcyjne dachu przesuwnego uwzgledniające wykorzystanie stali AHSS; 

 Opracowanie dt. zamiany ruchu tocznego łożysk dachu przesuwnego na system 

ślizgowy; 

 Opracowanie dt.  zamiany profilu aluminiowego na stalowy; 

 Wykorzystanie kompozytów w konstrukcji dachu przesuwnego; 

 Obliczenia wytrzymałościowe konstrukcji dachu przesuwnego (MES); 

 Testy  symulacyjne i wytrzymałościowe dachów przesuwnych 

 Opracowania technologii pokrycie profilu stalowego dachu przesuwnego nano 

powłoką w celu zabezpieczenia antykorozyjnego; 

 Projekt i wykonanie linii montażowej z logistyką i przepływem wyrobu; 

 Stworzenie modeli 3D zaprojektowanych elementów, dokumentacji konstrukcyjnej, 

raportów z badań wytrzymałościowych. 

 

2. W ramach realizacji umowy Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania ww. prac, 

składających się na wyszczególnione poniżej etapy: 

 pierwszy etap: 

a) usługa badawcza nr 1 w zakresie projektu konstrukcji, opracowania systemu 

ślizgowego i wykorzystania kompozytów, 

b) usługa badawcza nr 2 w zakresie zastosowania nowych materiałów o podwyższonych 

własnościach, 

 drugi etap: 

c) usługa badawcza nr 3 w zakresie optymalizacji i walidacji opracowanych w 1 etapie 

rozwiązań i powłoki wierzchniej, 

d) usługa badawcza nr 4 w zakresie testów wytrzymałościowych i weryfikacji przyjętych 

modeli materiału, 

 trzeci etap: 

e) usługa badawczo-rozwojowa nr 5 w zakresie opracowania parametrów 

technologicznych gięcia blach perforowanych o podwyższonych wytrzymałościach. 

 



3. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że posiada uprawnienia, kompetencje, doświadczenie 

oraz wiedzę, niezbędne do należytego wykonywania prac badawczo-rozwojowych. 

4. Wykonawca w trakcie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych zobowiązany jest do 

wykonywania niniejszej Umowy profesjonalnie, z należytą starannością oczekiwaną od 

instytucji prowadzącej prace badawczo-rozwojowe, w dobrej wierze oraz z zachowaniem 

zasad lojalności, poufności i dbałości o interesy Zamawiającego. 

5. Strony zobowiązują się do wzajemnego wspierania się w ramach swoich możliwości  

      faktycznych i prawnych oraz niezwłocznego informowania siebie nawzajem o wszelkich  

      problemach w realizacji Umowy. 

6. Nadzór nad pracami badawczo-rozwojowymi sprawuje Kierownik Prac B+R wyznaczony 

przez Zamawiającego -………………………………………………. 

7. Wykonawca będzie informował niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich wynikach 

      zrealizowanych przez Wykonawcę, w szczególności o wynikach, które mogą podlegać  

      ochronie prawno-autorskiej, opatentowaniu lub rejestracji itd., jako inne prawa własności  

      przemysłowej. Do udzielania informacji o stanie realizacji pracy Wykonawca ze swej   

      strony upoważnia następujące osoby: ……………………………………………………… 

8. Wykonawca zobowiązuje się do nieprowadzenia działalności konkurencyjnej w stosunku 

      do Zamawiającego w okresie obowiązywania niniejszej Umowy, przez co rozumie się, że    

      powstrzyma się od uczestnictwa w innych projektach realizujących prace badawczo-   

      rozwojowe o zakresie określonym w punkcie 2 niniejszej Umowy. 

9. Wykonawca będzie korzystał z własnych Zasobów w celu wykonania Umowy,                 

w szczególności prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Koszty utrzymania                  

i korzystania z Zasobów przez Wykonawcę obciążają Wykonawcę. Wynagrodzenie 

Wykonawcy z tego tytułu zostało uwzględnione przez Strony w Wynagrodzeniu 

przysługującym Wykonawcy. 

 

§ 3 

Termin wykonania prac badawczo-rozwojowych i sposób przekazania wyników 

 

1. Strony ustalają następujące terminy wykonania poszczególnych etapów: 

1) pierwszy etap do dnia 31.07.2016r. 

2) drugi etap do dnia 31.12.2016r. 

3) trzeci etap do dnia 30.11.2017r. 

2. Wykonawca zobowiązuje przekazać wyniki prac badawczo-rozwojowych  

Zamawiającemu w formie papierowej i elektronicznej. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania na przekazywanej dokumentacji logotypów 

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz Unii Europejskiej.  

 

§ 4 

Odbiór pracy 

1. Niezwłocznie po prawidłowym wykonaniu danego etapu prac badawczo-rozwojowych, o 

których mowa w § 3 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić 

Zamawiającego o gotowości do przekazania Wyników. 

2. Odbiór Wyników oraz dokumentacji dotyczącej Wyników (w szczególności informacji, 

dokumentacji zawierającej know-how, instrukcji, map, opisów etc. dotyczących 

Wyników) zostanie potwierdzony przez obie Strony przez podpisanie stosowanego 

protokołu odbioru. Dniem dokonania odbioru Wyników jest dzień podpisania Protokołu 

Odbioru bez zastrzeżeń przez Zamawiającego oraz Wykonawcę.  

3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wykonania prac tj. niezgodnie z opisem prac 

badawczo-rozwojowych lub wykrycia wad lub usterek, Zamawiający może odmówić 

odbioru Wyników. W takim wypadku Wykonawca, na swój koszt, przeprowadzi 



dodatkowe prace w zakresie prac badawczo-rozwojowych i przedstawi Wyniki do 

ponownego odbioru Zamawiającego z zastrzeżeniem, że: 

4. Otrzymanie negatywnego wyniku prac badawczo-rozwojowych, rozumianego jako 

niemożliwość osiągniecia określonego celu prac zamierzonego przez Strony, który 

wynika z okoliczności niezależnych od Stron nie może stanowić podstawy 

odpowiedzialności Wykonawcy i nie zwalnia Zamawiającego od obowiązku uiszczenia 

części Wynagrodzenia do dnia, w którym Wykonawca stwierdził taką niemożliwość. 

5. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie Umowy w całości lub w części w 

tym za niemożność kontynuowania prac badawczo-rozwojowych, spowodowane siłą 

wyższą, za którą uważa się wydarzenia, które w chwili podpisania Umowy nie mogły być 

przez Strony przewidziane i zostały spowodowane przez okoliczności od nich niezależne 

w szczególności: wojna, pożar, susza, powódź, inne naturalne klęski, nowe przepisy 

prawne, strajki. Strona, dla której okoliczności takie spowodowały nadmierne utrudnienie 

lub niemożliwość kontunuowania wykonywania Umowy i prowadzenia prac jest 

zobowiązana niezwłocznie zawiadomić na piśmie drugą Stronę o powstaniu lub ustaniu 

powyższych okoliczności. 

6. Wykonawca zobowiązany jest przygotować raport końcowy z wyników prac badawczo-

rozwojowych przeprowadzonych przez Wykonawcę wraz ze sprawozdaniem 

merytorycznym, zawierającym omówienie wykonanych zadań oraz wyników na koniec 

każdego etapu realizacji projektu. Raport taki będzie przedstawiać ponadto doświadczone 

przez Wykonawcę problemy oraz określać cele, które wymagają dalszych wysiłków 

Wykonawcy.  

 

§ 5 

Wynagrodzenie Wykonawcy  

 

1. Za wykonanie pracy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 

……………….. zł netto, VAT ……..  % tj. …………. zł (słownie: …….), razem  

……………brutto (słownie: ………………..). 

2. Zapłata jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego.  

3. Zapłata wynagrodzenia następować będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 

na fakturze, w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego, w 

następujący sposób: 

1) za wykonanie prac będących przedmiotem pierwszego etapu,  

wymienionych w § 2 pkt 2a)-usługę badawczą nr 1  

- ……………..zł, netto (słownie: ………………………….). 

- ……………..zł, brutto (słownie: ………………………….). 

wymienionych w § 2 pkt 2b)–usługę badawczą nr 2 

- ……………..zł, netto (słownie: ………………………….). 

- ……………..zł, brutto (słownie: ………………………….). 

2) za wykonanie prac będących przedmiotem drugiego etapu,  

wymienionych w § 2 pkt 2c)–usługę badawczą nr 3 

- ……………..zł, netto (słownie: ………………………….). 

- ……………..zł, brutto (słownie: ………………………….). 

wymienionych w § 2 pkt 2d)-usługę badawczą nr 4 

- ……………..zł, netto (słownie: ………………………….). 

- ……………..zł, brutto (słownie: ………………………….). 

3) za wykonanie prac będących przedmiotem trzeciego etapu, wymienionych w § 2 pkt 

2e)-usługę badawczo-rozwojową nr 5 

- ……………..zł, netto (słownie: ………………………….). 

- ……………..zł, brutto (słownie: ………………………….). 



4. Podstawą wystawiania przez Wykonawcę faktur VAT za wykonanie prac będących 

przedmiotem niniejszej umowy będą protokoły odbioru podpisane przez Strony. 

5. Dopuszcza się fakturowanie częściowe po zrealizowaniu prac będących przedmiotem 

danego etapu.  

6. W przypadku zwłoki w zapłacie należności, Zamawiający będzie je przekazywał z  

należnymi odsetkami za zwłokę. 

7. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy lub przerwania pracy, Zamawiający 

pokryje faktycznie poniesione koszty Wykonawcy, proporcjonalnie do poziomu 

zaawansowania prac. 

 

§ 6 

Zachowanie tajemnicy 

Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać i nie udostępniać wyników prac badawczo-

rozwojowych na wszelkich polach eksploatacji osobom trzecim. 

 

§ 7 

Ochrona własności intelektualnej i podmioty uprawnione 

 

1. Wszelkie Wyniki uzyskane przez Wykonawcę w ramach wykonywania niniejszej Umowy 

będą przysługiwać Zamawiającemu. 

2. Wykonawca będzie informował na piśmie Zamawiającego o dokonaniu w trakcie 

realizacji pracy rozwiązań, które w jego ocenie mogą stanowić przedmiot prawa 

własności intelektualnej. 

3. Strony zgodnie oświadczają, że prawa autorskie i pokrewne oraz inne prawa własności 

intelektualnej do wyników pracy przysługują wyłącznie Zamawiającemu. Jeżeli podczas 

realizacji umowy zostanie dokonany wynalazek lub wzór użytkowy, Zamawiającemu 

przysługuje prawo dokonania zgłoszenia rozwiązania do ochrony w Urzędzie Patentowym 

RP. 

4. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do współpracy w zakresie zgłoszeń 

przedmiotów praw własności przemysłowej do właściwego urzędu przez Zamawiającego 

w tym dostarczania Zamawiającemu dokumentów i informacji koniecznych do 

sporządzenia opisów zawartych w zgłoszeniu. 

5. Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania się nawzajem o wszelkich 

roszczeniach osób trzecich zgłaszanych do Wyników. 

6. Wykonawca oświadcza, że materiały przekazane na mocy umowy nie naruszają praw 

osób trzecich, a w szczególności praw autorskich i pokrewnych oraz innych praw 

własności intelektualnej. 

7. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego całość majątkowych praw 

autorskich do dzieła, które powstanie w wykonaniu niniejszej umowy, bez żadnych 

ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili zawarcia niniejszej 

umowy polach eksploatacji, tj.: 

a) w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia dzieła – wytwarzania dowolną techniką, w 

tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, oraz 

utrwalania dzieła na wszelkich nośnikach obrazu dostępnych w chwili zawarcia 

umowy w tym na wszelkich nośnikach magnetycznych umożliwiających eksploatację 

dzieła przy użyciu komputera, sieci Internet oraz różnego rodzaju technik 

multimedialnych; 

b) zwielokrotnienia dzieła przy użyciu wszelkich technik dostępnych w chwili zawarcia 

umowy (w tym technik cyfrowej i audiowizualnej), na nośnikach o których mowa w 

pkt a, 

c) wprowadzenia do pamięci komputera lub innego rodzaju pamięci trwałej lub 

nietrwałej, 



d) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami dzieła – wprowadzenie do obrotu, 

użyczenia, najem oryginału lub egzemplarzy dzieła, 

e) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a 

także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

f) w zakresie tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek zmian, w 

tym zmian dotyczących treści i grafiki.  

8. Zamawiający nabywa ponadto wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych 

praw autorskich do dzieła w zakresie terytorialnym i czasowym, na polach eksploatacji, o 

których mowa w punkcie 7. 

9. Zamawiający  nabywa także wyłączne prawo do korzystania z dzieła i rozporządzania 

nim, w szczególności w celach reklamowych i promocyjnych. 

10. Wyłączne prawo korzystania i rozporządzania, jak również wyłączne prawo zezwalania 

na wykonanie zależnych praw autorskich do dzieła, Zamawiający może przenieść bez 

ograniczeń na osoby trzecie. 

11. Na mocy niniejszej Umowy Zamawiający nabywa prawo własności dostarczonych mu 

przez Wykonawcę egzemplarzy dzieła (oryginału, kopii itp.) bez względy na technikę 

utrwalenia i nośnik, na którym nastąpiło utrwalenie. 

12. Wykonawca oświadcza, że nie będzie dochodził roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu 

wynagrodzenia za przeniesienie majątkowych praw autorskich do dzieła będącego 

przedmiotem umowy oraz za nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w 

niniejszym paragrafie.  

 

§ 8 

Odpowiedzialność stron 

 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie pracy 

określonej w § 2. 

2. Jeżeli w toku wykonywania prac badawczo-rozwojowych Wykonawca stwierdzi, że ich 

kontynuacja jest niecelowa, ponieważ wstępne wyniki prac badawczo-rozwojowych są 

niezgodne z założeniami, ma on obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym 

Zamawiającego. W takim wypadku Strony zobowiązane są w terminie 14 dni 

kalendarzowych od pisemnego zawiadomienia Wykonawcy podjąć konsultację w sprawie 

celowości kontynuowania prac. Ostateczna decyzja o zaprzestaniu prowadzenia prac 

badawczo-rozwojowych przez Wykonawcę należy do Zamawiającego. 

3. Otrzymanie negatywnego wyniku prac wykonanych zgodnie z umową nie może stanowić 

podstawy odpowiedzialności Wykonawcy i nie zwalnia Zamawiającego od obowiązku 

uiszczenia wynagrodzenia do dnia, w którym Wykonawca stwierdził fakt niemożności 

uzyskania pozytywnego wyniku pracy, zawiadomił o tym Zamawiającego i przerwał 

pracę. 

3.  W przypadku niewykonania dzieła w terminie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki. 

4.  Jeśli w trakcie prac powstaną dodatkowe okoliczności, których obecnie obie strony nie są 

w stanie przewidzieć, w szczególności gdy zaistnieje konieczność przeanalizowania 

dodatkowych materiałów lub obszarów, Zamawiający będzie się starał o dodatkowe 

środki na realizację przedmiotu umowy i wówczas zawarty zostanie aneks do umowy 

podstawowej. 

 

§ 9 

Rozwiązanie umowy 

 



1. Umowa wygasa wskutek wykonania przez strony zobowiązań. 

2. Zamawiający jest uprawniony w każdym czasie do odstąpienia od niniejszej Umowy i 

wezwania Wykonawcy do niezwłocznego zaprzestania prac. Wykonawca zastosuje się do 

wezwania Zamawiającego i poczyni wszelkie kroki, aby zminimalizować koszty 

obciążające Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający zwróci Wykonawcy 

koszty poniesione przez Wykonawcę do czasu zaprzestania prowadzenia prac zgodnie z 

wezwaniem oraz wypłaci część Wynagrodzenia należną Wykonawcy do tej chwili. 

3. Obie strony mogą wspólnie rozwiązać umowę w każdym czasie. 

 

§ 10 

Zmiana umowy 

 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 11 

Rozstrzyganie sporów 

 

1. Strony będą dążyły do rozstrzygnięcia spraw spornych drogą negocjacji, podjętych 

niezwłocznie po wystąpieniu ich przyczyny. 

2. W przypadku braku załatwienia sprawy w sposób podany w ust. 1, rozstrzygać będzie Sąd 

właściwy rzeczowo i miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

§ 12 

Postanowienia końcowe 

 

1. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze 

stron. 

2. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z 

dnia 30.06.2000r. prawo własności przemysłowej oraz ustawy z dnia 4.02.1994r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 

 

 


