Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 1/2017 z dn. 20 stycznia 2017 r.

UMOWA NR POIR/1/2017
NA OPRACOWANIE NOWEGO PRODUKTU
W RAMACH PROJEKTU
„Bezzałogowy autonomiczny system powietrzny z napędem elektrycznym, zintegrowany z układem obsługi
kamer NIR i VIS, układem dyslokacji i dystrybucji substancji płynnych oraz układem analizy i oceny zebranych
informacji fotograficznych na potrzeby upraw rolnych, leśnych i sadowniczych”
Zawarta w dniu .....................w <miejscowość> pomiędzy:
Spółką JAMIR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, ul. Abrahama 1A, 80-307 Gdańsk , wpisaną pod numerem:
0000321775 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Gdańsk - Północ VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą numer NIP: 5842662098,
numer REGON: 220680757, kapitał zakładowy: 500 000 zł, kapitał wpłacony: 500 000 zł, reprezentowana przez:
Andrzeja Puśleckiego – Wiceprezesa Zarządu
zwana dalej Zamawiającym,
a
Jednostką Naukową:
<nazwa Wykonawcy>
<adres Wykonawcy, NIP, REGON>
reprezentowaną przez <imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy>,
zwaną dalej Wykonawcą,
zwanymi dalej łącznie „Stronami”
o treści następującej:
Niniejsza umowa została zawarta w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty po przeprowadzeniu
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną Wytycznymi
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, w oparciu o zapytanie
ofertowe nr 1/2017 z dnia 20 stycznia 2017 r.
§ 1.
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadania zgodnie z zapytaniem ofertowym nr
1/2017 z dnia 20 stycznia 2017 r. oraz ofertą Wykonawcy, zwane dalej „Zadaniami”, w celu opracowania
nowego produktu w ramach projektu „Bezzałogowy autonomiczny system powietrzny z napędem
elektrycznym, zintegrowany z układem obsługi kamer NIR i VIS, układem dyslokacji i dystrybucji substancji
płynnych oraz układem analizy i oceny zebranych informacji fotograficznych na potrzeby upraw rolnych,
leśnych i sadowniczych”.
2. Szczegółowy opis Zadań został określony w Zapytaniu ofertowym nr 1/2017 z dnia 20 stycznia 2017 r.
3. Zapytanie ofertowe nr 1/2017 z dnia 20 stycznia 2017 r. oraz oferta złożona przez Wykonawcę w toku
postępowania o udzielenie zamówienia stanowią odpowiednio załącznik nr 1 oraz 2 do niniejszej umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania i przekazania Zamawiającemu raportu końcowego
z przeprowadzonych Zadań.
§ 2.
Współpraca, odbiór wyników prac
1.

Strony oświadczają, że będą realizować umowę zgodnie z jej postanowieniami, przy dołożeniu najwyższej
staranności i profesjonalizmu.
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2.
3.

4.
5.

6.

Wykonawca oświadcza i zapewnia, że posiada uprawnienia, kompetencje, doświadczenie oraz wiedzę
niezbędne do należytego wykonywania Zadań.
Strony potwierdzają i zdają sobie sprawę, że z uwagi na badawczy charakter Zadań, osiągnięcie ich
wyników przez Wykonawcę nie może być zagwarantowane przez Wykonawcę. Jednakże Wykonawca jest
obowiązany do dołożenia najwyższej możliwej staranności dla osiągnięcia zakładanych celów Zadań. 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.
Wykonawca w trakcie prowadzenia Zadań nie podlega kierownictwu Zamawiającego.
Odbiór wyników (prototypu, a także pozostałych materiałów po pracach badawczych zakupionych w
związku z pracami nad prototypem) oraz dokumentacji dotyczącej wyników (w szczególności informacji,
dokumentacji zawierającej know-how, instrukcji, opisów etc. dotyczących wyników prototypu oraz
pozostałych materiałów) zostanie potwierdzony przez obie Strony przez podpisanie stosowanego
protokołu odbioru. W terminie 5 dni roboczych od dnia odbioru wyników Zamawiający może zgłaszać
uzasadnione uwagi lub zastrzeżenia do przesłanych wyników.
W razie nieodebrania wyników w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę
o gotowości przekazania wyników, Wykonawca ma prawo sporządzić jednostronny protokół.
§ 3.
Terminy wykonania Zadań

1.

Strony ustalają następujące terminy wykonania poszczególnych zadań
a. Zadanie 1 – od dnia …………….. r. do dnia …………….. r.
b. Zadanie 2 – od dnia …………….. r. do dnia …………….. r.
c. Zadanie 3 – od dnia …………….. r. do dnia …………….. r.
d. Zadanie 4 – od dnia …………….. r. do dnia …………….. r.
§ 4.
Sprawozdania z przebiegu Zadań

1.

2.

3.

Zamawiającemu przysługuje prawo bieżącego zapoznawania się u Wykonawcy z przebiegiem realizacji
Zadań i uzyskiwanymi wynikami. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia
pisemnego raportu z przebiegu prac i uzyskanych wyników.
Jeżeli w toku wykonywania Zadań Wykonawca dojdzie do wniosku, że ich kontynuacja jest niecelowa,
ponieważ osiągnięcie wyniku zgodnego z przyjętymi założeniami jest mało prawdopodobne, ma on
obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego.
W przypadkach, o których mowa w ust. 2 strony zobowiązane są niezwłocznie rozpatrzyć celowość
kontynuowania pracy, ustalając jednocześnie protokolarnie stan jej zaawansowania oraz ocenę możliwości
wykonania Zadania w całości lub jego części. Ostateczną decyzję o przerwaniu prac może w sytuacji
opisanej w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu podjąć zarówno Wykonawca jak również Zamawiający, z tym
zastrzeżeniem, że strony podejmą starania aby wypracować wspólne stanowisko w drodze porozumienia
Stron. .
§ 5.
Wynagrodzenie Wykonawcy

1.
2.

Z tytułu realizacji niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w łącznej wysokości
……………….. zł brutto (słownie: ………………..), płatne w częściach na zasadach określonych poniżej.
Zapłata wynagrodzenia następować będzie na podstawie faktur na rachunek bankowy Wykonawcy,
prowadzony przez ………………… o numerze: ...................................................... Daty wystawienia
poszczególnych faktur zaliczkowych będą nie wcześniejsze niż początek rozpoczęcia realizacji
poszczególnych zadań, o których mowa w § 3 ust. 1. Zapłata wynagrodzenia następować będzie
w terminie 14 dni od dnia wystawienia przez Wykonawcę danej faktury, przy czym faktury będą
obejmowały następujące płatności częściowe:
a. za wykonanie Zadania 1 – ………….…..zł, brutto (słownie: ………………………….);
b. za wykonanie Zadania 2 – ……………..zł, brutto (słownie: ………………………….);
c. za wykonanie Zadania 3 – ……………..zł, brutto (słownie: ………………………….);
d. za wykonanie Zadania 4 – ………….…..zł, brutto (słownie: ………………………….);
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3.

4.

Podstawą uznania faktur zaliczkowych za prawidłowo rozliczone będą protokoły odbioru częściowego
podpisane przez Strony w odniesieniu do Zadań 1-3, natomiast za wykonanie prac będących przedmiotem
zadania nr 4 – protokół odbioru końcowego – sporządzone na zasadach przewidzianych w § 2 niniejszej
umowy.
W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy lub przerwania pracy, Zamawiający pokryje faktycznie
poniesione koszty wykonanej części pracy.
§ 6.
Zakaz cesji

Wykonawca nie może powierzyć osobom trzecim wykonania całości lub części przedmiotu niniejszej umowy.
Jeśli dla realizacji umowy w niezbędnym i ograniczonym zakresie konieczne jest zaangażowanie innych
naukowców/ekspertów spoza zespołu Wykonawcy, powinien on zawrzeć z nimi umowę i zaangażować do
swojego zespołu projektowego. Dla rozliczenia usługi, Wykonawca na rzecz Zamawiającego wystawia faktury z
realizacji Zadań, które będą stanowić podstawę rozliczenia dofinansowania w ramach Poddziałania 2.3.2 POIR
przez Zamawiającego.
§ 7.
Zachowanie tajemnicy
1.

2.

3.

4.

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji o Umowie oraz wszelkich
ustaleń podejmowanych w toku współpracy zwanych w dalszej części niniejszej Umowy Informacjami.
Obowiązek odnosi się do wszelkich Informacji, niezależnie od tego czy Wykonawca otrzymał je
bezpośrednio od Zamawiającego, czy też za pośrednictwem jego podwykonawców bądź też osób trzecich
działających w imieniu Zamawiającego, w szczególności od klientów Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się dołożyć należytych starań w celu zapewnienia, aby środki łączności
wykorzystywane przez niego do odbioru oraz przekazywania Informacji gwarantowały zabezpieczenie tych
Informacji przed dostępem osób nieupoważnionych.
Wykonawca zobowiązuje się przechowywać wszelkie Informacje wyrażone w formie materialnej (np. w
formie pisemnej, komputerowe nośniki informacji, filmy oraz nośniki dźwięku), zwane dalej Danymi, w
sposób uniemożliwiający dostęp do tych Danych przez osoby nieupoważnione.
Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania Zamawiającemu wszystkich będących w jego
posiadaniu Danych, jeżeli Zamawiający tego zażąda.
§ 8.
Własność intelektualna

1.

2.

Wykonawca będzie informował na piśmie lub w formie elektronicznej Zamawiającego o dokonaniu
w trakcie wykonywania niniejszej umowy rozwiązań, które w jego ocenie mogą stanowić przedmiot prawa
własności intelektualnej.
Z:chwilą zapłaty wynagrodzenia określonego w § 5 niniejszej Umowy, Wykonawca przenosi na
Zamawiającego, bez konieczności składania odrębnych oświadczeń, autorskie prawa majątkowe do
utworów będących wynikiem realizacji danego Zadania, w całości i we fragmentach, w nieograniczonej
ilości nadań i wielkości nakładów we wszystkich formach, bez ograniczeń terytorialnych ani czasowych, na
wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili zawierania niniejszej umowy, a w szczególności na
następujących polach eksploatacji:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania projektu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy
utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do
obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie,
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne
udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym;
d. nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną i
nadawanie kablowe w sposób niekodowany lub kodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym w
jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu;
e. nadawanie za pośrednictwem satelity;
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f.
g.
h.
i.
j.
k.

3.

4.

odtwarzanie;
przekazywanie;
przechowywanie;
stosowanie;
digitalizacja;
wprowadzanie do sieci multimedialnej w tym Internetu, w tym jako elementu strumienia danych
audiowizualnych (tzw. streaming), w tym także jednoczesne nadawanie w Internecie emitowanego
wcześniej lub równolegle w sposób tradycyjny (tzw. simulcasting) lub nadawanie w Internecie na
żywo, z opcją interaktywności (tzw. webcasting);
l. komunikowanie publiczności przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych, wykorzystujących
sieci telekomunikacyjne, informatyczne, gospodarcze, metodą przewodową lub bezprzewodową,
płatne lub nieodpłatne;
m. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez
siebie wybranym, w tym szczególności jako wiadomości tekstowe (SMS), dane multimedialne (MMS),
dane przekazywane bezprzewodowo (np. wg aplikacji WAP) oraz w Internecie, telewizji interaktywnej,
telewizji komórkowej, telewizji płatnej na żądanie (PPV – pay-per-view), wideo na żądanie (VOD –
video-on-demand oraz NVOD – near-video-on-demand, tzn. zarówno w wersji repertuarowej
nadawcy, jak i wyboru czasu dostarczenia przez odbiorcę), audio na żądanie (AOD), w sieci
komputerowej bezprzewodowej (np. Wi-Fi) i sieci bezprzewodowej radiowej (np. WiMax);
n. wykorzystanie w celach promocyjnych i reklamy, w tym zwiastunów, teledysków, reportaży z planu
(making of), materiałów informacyjnych dla mediów, działań wydawniczych multimedialnych oraz
wszelkiego typu innych działań o charakterze promocyjnym i marketingowo-reklamowym;
o. wykorzystanie w celach merchandisingowych, w tym z innym logo/produktem, polegających w
szczególności na: produkcji i sprzedaży oraz promocji towarów (np. ubrań, kosmetyków, książek, płyt
optycznych, CD, VCD, DVD, Blu-ray, plików MP2/3/4, kaset video i innych) oraz usług różnego rodzaju,
a w szczególności: audiotekstowych, audiowizualnych, telekomunikacyjnych i innych;
p. wykorzystania w audycjach, przekazach, konkursach, grach i publikacjach;
q. wykorzystanie całości lub fragmentów przedmiotu Umowy do wszelkich pozostałych celów
komercyjnych i niekomercyjnych;
r. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania egzemplarzy wykonanych na podstawie utworu –
wytwarzanie i zwielokrotnianie jakimikolwiek środkami, technikami i w jakiejkolwiek formie, w
dowolnym materiale, egzemplarzy wykonanych na podstawie utworu;
s. w zakresie obrotu materiałami wykonanymi na podstawie utworu – wprowadzanie do obrotu przy
użyciu wszelkich dostępnych nośników, a także użyczenie, najem lub dzierżawa oryginału lub kopii
utworu lub produktów wykonanych jego podstawie, wprowadzanie do pamięci komputera i serwerów
sieci komputerowych utworu lub jego części;
t. wykorzystanie utworu lub jego fragmentów na potrzeby produkcji materiałów, wyrobów przez
Zamawiającego oraz podmioty, którym Zamawiający udzieli na to zgody;
u. tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych, w tym dalszych utworów opartych na utworze lub
jego poszczególnych częściach, w tym modyfikowanie utworu, łączenie utworu lub jego części z innymi
utworami, opracowanie odmiennych wersji graficznych, kolorystycznych, formatów wizualnych lub
przestrzennych utworów i korzystanie z tak powstałych utworów zależnych w zakresie i na wszystkich
polach eksploatacji określonych powyżej;
Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do Utworów powstałych na podstawie niniejszej
Umowy na Zamawiającego przechodzi wyłączne prawo udzielania zezwoleń na wykonywanie autorskiego
prawa zależnego na polach eksploatacji wymienionych w niemniejszym paragrafie, w tym prawo do:
a. dokonywania rozwoju lub tworzenia nowych funkcjonalności;
b. tłumaczenia utworów;
c. przystosowywania Utworów (customizacja);
d. zmiany, modyfikacji układu, treści lub jakichkolwiek przeróbek, z zachowaniem wszystkich pól
eksploatacji, określonych w niniejszym paragrafie, na części zmienione/zmodyfikowane;
e. łączenia fragmentów Utworów z innymi utworami i ich dostosowywanie;
f. przekształcania formatu pierwotnego Utworów na dowolny inny format, wybrany przez
Zamawiającego i dostosowania do platform sprzętowo – systemowych wybranych przez
Zamawiającego.
W wyniku przeniesienia autorskich praw majątkowych Zlecający nabywa wyłączne prawo do korzystania z
utworu, w pełnym zakresie, w jakikolwiek sposób, bez ograniczeń na wszystkich wymienionych polach
eksploatacji.
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5.
6.
7.
8.

Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo własności nośników, na których utwór zostanie
przekazany Zamawiającemu.
Wykonawca oświadcza, że utwory przekazane na mocy umowy nie naruszają praw osób trzecich,
a w szczególności praw autorskich i pokrewnych oraz innych praw własności intelektualnej.
Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz prawa własności nośników, na
których utwór zostanie przekazany, zostało uwzględnione w wynagrodzeniu, o którym mowa w § 5.
W razie opracowania przez Wykonawcę wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego, prawo
do uzyskania odpowiednio patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa
z rejestracji wzoru przemysłowego przysługiwać będzie Zamawiającemu.

§ 9.
Odpowiedzialność stron i kary umowne
1.

2.

Jeśli w trakcie wykonywania niniejszej umowy powstaną dodatkowe okoliczności, których obecnie obie
strony nie są w stanie przewidzieć, w szczególności, gdy zaistnieje konieczność przeanalizowania
dodatkowych materiałów lub obszarów, strony wyrażają zgodę na przesunięcie terminów realizacji etapów
określonych w § 3 niniejszej umowy.
Przez nienależyte wykonanie obowiązków określonych w załączniku nr 1 do umowy Zamawiający rozumie
w szczególności wykonanie ich przez Wykonawcę niezgodnie z wymogami Zamawiającego, tj. Wykonawca
nie stosuje się do zapisów załącznika nr 1 do umowy, pomimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego
do zmiany sposobu wykonywania obowiązku, Wykonawca nie zmienia sposobu jego wykonywania.
§ 10.
Obowiązywanie umowy

1. Umowa wchodzi w życie pod warunkiem zawieszającym zawarcia przez Zamawiającego umowy z Polską
Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie projektu „„Bezzałogowy autonomiczny system
powietrzny z napędem elektrycznym, zintegrowany z układem obsługi kamer NIR i VIS, układem dyslokacji i
dystrybucji substancji płynnych oraz układem analizy i oceny zebranych informacji fotograficznych na
potrzeby upraw rolnych, leśnych i sadowniczych”, nie wcześniej jednak niż w dniu w dniu określonym
w umowie o dofinansowanie projektu jako dzień rozpoczęcia okresu kwalifikowalności wydatków dla tego
projektu. Zamawiający zobowiązuje się zawiadomić Wykonawcę o terminie zawarcia umowy o
dofinansowanie projektu oraz o wskazanym w jej treści dniu rozpoczęcia okresu kwalifikowalności
wydatków w ramach tego projektu w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie
projektu.
2. Niezawarcie przez Zamawiającego z PARP, umowy powołanej w ust. 1 w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r.
skutkuje wygaśnięciem wszelkich zobowiązań stron wymienionych w niniejszej umowie. W takiej sytuacji
żadnej ze stron nie przysługuje prawo do odszkodowania lub wynagrodzenia za czynności podjęte w związku
z jej zawarciem.
3. Zamawiający jest uprawniony, za pisemnym powiadomieniem Wykonawcy, do odstąpienia od Umowy lub
jej wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, w każdym czasie według własnego uznania bez podania
jakiejkolwiek przyczyny.
4. Wykonawca może wypowiedzieć Umowę tylko z ważnych powodów.
5. Za istotne naruszenia Umowy, o których mowa powyżej, Strony uważają wprowadzenie zmian w sposobie
realizacji przedmiotu zamówienia, które z dużym prawdopodobieństwem mogą prowadzić do nieosiągnięcia
celu projektu, o którym mowa w §2 ust. 5.
6. Oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11.
Postanowienia końcowe
1.
2.
3.

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.
Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.
Za dzień roboczy strony zgodnie uznają dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy przypadających w te dni, w godzinach od 8 do 16.
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4.
5.

W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
Wszelkie spory wynikłe z tytułu realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny.

Załącznik nr 1 – Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami

ZAMAWIAJĄCY
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