Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
zawarta w Olsztynie, w dniu … … …. r. pomiędzy:
Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie
z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10 – 719 Olsztyn,
utworzonym na mocy Ustawy z dnia 9 lipca 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego w Olsztynie (Dz. U. Nr 69, poz. 762)
NIP: 739 30 33 097, REGON: 510 884205,
zwanym dalej „Zamawiającym”, którego reprezentuje:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
a
firmą.................................................................... z siedzibą ………..
NIP: ………………………………….., REGON: …………………………………
zwaną dalej „Wykonawcą”, którego reprezentuje:
……………………….. – …………………………….
o następującej treści:
Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt. 8
ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zgodnie
z którym przepisów ww. ustawy nie stosuje się.
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywne świadczenie usług przygotowywania
i opracowywania raportów „Ocena potencjału technologicznego – wycena własności
intelektualnej” rozwiązań, wynalazków, technologii i know-how powstałych w wyniku badań
naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych przez pracowników naukowych
Uniwersytetu
Warmińsko
–
Mazurskiego
w Olsztynie, zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę, stanowiącą integralną część niniejszej
umowy oraz zapytaniem ofertowym.
2. Wykonawca oświadcza, że umowę będzie wykonywał z najwyższą profesjonalną
starannością i z uwzględnieniem zawodowego charakteru swojej działalności.
3. Wykonawca w ramach świadczonej usługi każdorazowo zobowiązany będzie do
przygotowania i opracowania wyceny w formie raportu, zawierającego minimum:
a) określenie wartości wynalazku;
b) opis metodologii wykonania wyceny;
c) analizę potencjału rynkowego wynalazku;
d) analizę kosztów wdrożenia oraz zysków,
e) ocenę rentowności wdrożenia,
f) opis najbardziej opłacalnych ścieżek komercjalizacji do wyboru.
4. Wycena każdego wynalazku powinna być dokonana w celu określenia ceny sprzedaży praw
w przypadku zbycia lub opłaty licencyjnej w przypadku zawarcia umowy licencyjnej, najlepszą
możliwą metodą.

5. Wyniki wyceny muszą mieć formę raportu w wersji papierowej i elektronicznej (pdf i wersja
edytowalna) zawierającego dokładny opis metody wraz z opisem przygotowania, dokonanych
obliczeń.
§2
Termin realizacji przedmiotu umowy
1. Umowę zawarto na czas określony, tj. od dnia 01.01.2021 r. maksymalnie do dnia
31.12.2022 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację zamówienia.
2. Termin wykonania pojedynczego raportu: ……… dni kalendarzowych od wysłania zlecenia
drogą elektroniczną na adres e-mailowy Wykonawcy: …………………………………….
§3
Cena i warunki płatności
1. Cena, na podstawie której Zamawiający dokonał wyboru oferty wynosi:
a) Cena brutto: ……….…….. PLN
w tym obowiązujący podatek VAT
(słownie: ………………………………………………………………………..…….).
b) Cena brutto wykonania 1 raportu: …………………… PLN
w tym obowiązujący podatek VAT
(słownie: ………………………………………………………………….…………….)
2. Cena wyszczególniona w ust. 1 jest wiążąca na czas realizacji umowy, nie będzie podlegała
zmianom i obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy.
3. Zamawiający zastrzega możliwość wykorzystania mniejszej ilości usług wykonywania
raportów niż podana w zapytaniu ofertowym. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują
wobec Zamawiającego żadne roszczenia.
4. Zapłata należności przez Zamawiającego będzie następowała na podstawie faktury
wystawianej przez Wykonawcę po zrealizowaniu pojedynczej usługi.
5. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia poprawnie wystawionej faktury na adres
wskazany przez przedstawiciela Zamawiającego w terminie 7 dni od podpisania protokołu
odbioru usługi będącej przedmiotem zamówienia.
6. Faktura wystawiona przez Wykonawcę, musi wskazywać numer umowy, z której wynika
płatność.
7. Zapłata za wykonaną usługę nastąpi przelewem, na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej
faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
8. Zamawiający jest uprawniony do odmowy zapłaty ceny w przypadku wystawienia faktury
w sposób niezgodny z ust 6.
§4
Warunki realizacji umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się:
a) dołożyć najwyższej staranności zawodowej przy wykonaniu usług będących przedmiotem
umowy, uwzględniając wymogi wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
mających zastosowanie do przedmiotu umowy,
b) na bieżąco informować Zamawiającego o wszelkich istotnych zdarzeniach
i okolicznościach przy wykonywaniu przedmiotu umowy,

c) na bieżąco informować o stanie prac oraz pojawiających się problemach i innych
zagadnieniach istotnych dla realizacji zamówienia,
d) przedstawić wstępną wersję raportów w wersji elektronicznej na wskazany przez
Zamawiającego adres e-mailowy najpóźniej do 7 dni kalendarzowych przed terminem
realizacji przedmiotu umowy wskazanym w §2 ust. 2 niniejszej umowy. W przypadku
zaistnienia takiej konieczności Zamawiający przedstawi swoje uwagi oraz propozycje
uzupełnień we wstępnej wersji raportu i przekaże je Wykonawcy w terminie 2 dni
kalendarzowych od jego otrzymania,
e) w przypadku zgłoszenia uwag oraz propozycji zmian uzupełnień przez Zamawiającego –
uwzględnić je w terminie 5 dni kalendarzowych od otrzymania,
f) przekazania Zamawiającemu ostatecznej wersji raportu, uwzględniającej uwagi
Zamawiającego, w wersji papierowej i elektronicznej (nośnik CD lub DVD), zawierającej
dokładny opis metody wraz z opisem przygotowania, dokonanych obliczeń,
g) w przypadku zaistnienia znaczących problemów w realizacji zamówienia i/lub zaistnienia
wątpliwości co do jego jakości, przedstawić na żądanie Zamawiającego informacje na temat
postępów w realizacji zamówienia w trybie wskazanym przez Zamawiającego.
2. Zespół realizujący usługę składa się z …… osób wskazanych w wykazie osób będącym
częścią oferty:
a)
………………………………………..
b)
………………………………………..
3. Fakt akceptacji ostatecznych wersji raportów zostanie potwierdzony protokołem odbioru.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo niezaakceptowania dokumentów (w całości lub części)
oraz prawo do złożenia uwag w celu ich poprawienia lub też zgłoszenia konieczności dokonania
uzupełnień, w szczególności jeśli dokumenty zawierają braki zarówno formalne, jak
i merytoryczne.
5. Wszelkie uzupełnienia, poprawki i odpowiedzi na zastrzeżenia są realizowane przez
Wykonawcę w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust.1 umowy.
§5
Prawa autorskie
1. Wykonawca oświadcza, że jego prawa do przedmiotu zamówienia nie są niczym i przez
nikogo ograniczone.
2. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność z tytułu ewentualnego naruszenia
autorskich praw majątkowych lub innych praw zależnych osób trzecich.
3. Wszelkie autorskie prawa majątkowe przysługujące Wykonawcy do przedmiotu umowy
przechodzą na Zamawiającego z chwilą podpisania protokołu odbioru na polach eksploatacji
określonych w ust. 5.
4. Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich mieści się w cenie o której mowa
w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
5. W ramach przejętych praw majątkowych do przedmiotu umowy Zamawiający będzie mógł
bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez
żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych:
1) użytkować przedmiot umowy zgodnie z potrzebami Zamawiającego, w tym do celów
promocyjnych;
2) wykorzystać przedmiot umowy w prezentacjach multimedialnych;
3) rozpowszechniać przedmiot umowy w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych;

4) tworzyć nowe wersje i adaptacje (przystosowanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne
zmiany),
5) przekazywać innym Wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania
opracowań projektowych.
6. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 3 nastąpi bez ograniczenia czasowego
i miejscowego.
§6
Zobowiązanie do zachowania poufności
1. Wykonawca Umowy zobowiązuje się do zachowania poufności w zakresie Informacji
Poufnych otrzymanych od Zamawiającego rozumianych jako wszelkie wyniki badań
naukowych oraz prac rozwojowych, informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne,
finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne i inne otrzymane lub uzyskane niezależnie od ich
formy lub postaci.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych
nieodwołalnie przez okres 5 lat. Obowiązek zachowania poufności Informacji Poufnych
wygasa jedynie w odniesieniu do tych informacji, które zostaną upowszechnione w wyniku
okoliczności nie stanowiących naruszenia zobowiązania jakiegokolwiek podmiotu do
zachowania poufności oraz jeżeli wymagają tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa
polskiego w zakresie wynikającym z tych przepisów. W drugim przypadku Zobowiązany do
zachowania poufności zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Uniwersytet Warmińsko –
Mazurskiego w Olsztynie o obowiązku ujawnienia informacji oraz podjąć wszelkie prawnie
dopuszczalne kroki zmierzające do zminimalizowania zakresu ujawnianych informacji.
3. Wykonawca ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za szkodę wywołaną
ujawnieniem Informacji Poufnych w szczególności wynikłą z przekazania lub udostępnienia
danych innym podmiotom i osobom nieuprawnionym oraz za brak odpowiedniego
zabezpieczenia Informacji Poufnych, który umożliwi lub potencjalnie może umożliwić dostęp
do nich innym podmiotom i osobom nieuprawnionym.
4. Powielanie, utrwalanie na nośnikach informacji jakichkolwiek Informacji Poufnych jest
dozwolone jedynie za zgodą Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.
5. Wykonawca, na wyrażone w każdym czasie pisemne żądanie Uniwersytetu Warmińsko –
Mazurskiego w Olsztynie, obowiązany jest najpóźniej w ciągu 7 dni zgodnie z żądaniem
Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie zwrócić wszystkie nośniki, na których
zostały utrwalone Informacje Poufne lub usunąć je w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie
nie zatrzymując żadnych ich kopii ani innych reprodukcji. W tym samym terminie
Zobowiązany do zachowania poufności zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia
o należytym wykonaniu obowiązku określonego w zdaniu poprzedzającym.
6. W przypadku naruszenia postanowień w zakresie zachowania poufności, Wykonawca
zapłaci Uniwersytetowi Warmińsko – Mazurskiemu w Olsztynie karę umowną w kwocie
5 000,00 (słownie: pięć tysięcy złotych 0/100) PLN za każde naruszenie postanowień niniejszej
umowy. Kara ta nie wyklucza możliwości dochodzenia dodatkowego odszkodowania na
zasadach ogólnych. Wszelkie stosunki wynikające z niniejszego zobowiązania podlegają prawu
polskiemu. Sądem właściwym w sprawach spornych będzie sąd właściwy ze względu na
siedzibę Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Za naruszenie powyższych
postanowień przez osoby, którym informacje zostały przekazane przez Wykonawcę do
zachowania poufności odpowiada on jak za własne naruszenie.

§7
Przedstawicielstwo Stron
1. Zamawiający ze swojej strony deleguje do kontaktów z Wykonawcą osobę wskazaną
poniżej:
– ……………………… , nr tel. …………………, adres e-mail: ……………………………
2. Wykonawca ze swojej strony deleguje do kontaktów z Zamawiającym osobę wskazaną
poniżej:
– ………………………, nr tel. ……………….., adres e-mail: …………………………
§8
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
w wysokości 10% ceny brutto określonej w §3 ust. 1, pomniejszonej o wartość wykonanego
i przyjętego bez zastrzeżeń zamówienia,
b) za odstąpienie przez Zamawiającego od realizacji danego zlecenia z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy w wysokości 10% ceny brutto zlecenia od realizacji którego odstąpiono,
c) za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu wykonania przedmiotu umowy określonego
w §2 ust. 2 w wysokości 5% ceny brutto opóźnionego zamówienia za każdy dzień opóźnienia,
liczony od ostatniego dnia wyznaczonego na wykonanie przedmiotu umowy,
2. W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym
w niniejszej umowie, Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego zapłaty odsetek za
opóźnienia w wysokości ustawowej.
3. Kary umowne mogą zostać potrącone z kwoty brutto określonej w §3 ust. 1.
4. Zapłata kar umownych nie stanowi przeszkody do dochodzenia odszkodowania za szkody
przewyższające wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.
§9
Warunki odstąpienia od umowy
1. Zamawiający oprócz przyczyn wskazanych w Kodeksie Cywilnym może odstąpić od
umowy:
a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy –
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim
przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania
części umowy.
b) w przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z postanowień niniejszej umowy –
terminie 60 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających wykonanie
prawa odstąpienia, nie później niż w terminie do dnia 31.12.2022 r.
2. Zamawiający może wykonać prawo odstąpienia poprzez złożenie oświadczenia w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
§10
Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W toku realizacji Umowy możliwa będzie zmiana lub zwiększenie liczby osób wskazanych
w przedstawionym przez Wykonawcę, wraz z ofertą przetargową, wykazie osób

przeznaczonych do realizacji usług objętych przedmiotem Umowy. Nowe osoby wskazane
przez Wykonawcę będą posiadały, co najmniej takie same uprawnienia jak wymagane
w zapytaniu ofertowym oraz obowiązujących w tym zakresie przepisach.
§11
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie spory powstałe w związku z zawarciem i realizacją niniejszej umowy strony
poddają rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo sądowi w Olsztynie.
3. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY
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