Załącznik nr 2

UMOWA WARUNKOWA
NA REALIZACJĘ BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH

Zawarta w …………………. w dniu ....................................., pomiędzy:

Albatros Aluminium Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w
Sądzie Rejonowym w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS
0000306083, NIP 778-145-38-22, o kapitale zakładowym w wysokości 6.600.400,00 zł,
reprezentowaną przez:
Arkadiusza Bruskiego – Prezesa Zarządu
zwanym dalej: Zamawiającym
a
…………………………………..
NIP: ………………………,
reprezentowanym przez
....................
zwanym dalej Wykonawcą

Zamawiający oraz Wykonawca łącznie w dalszej części umowy nazywani Stronami niniejszym zawierają
umowę o następującej treści:

§1
[Przedmiot umowy]
Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania badania przemysłowe w ramach projektu
planowanego przez zamawiającego do realizacji w ramach działania Badania przemysłowe i prace rozwojowe
realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR w 2015 r. (Konkurs 1/1.1.1/2015):

§2
[Sposób realizacji usługi i zakres badań przemysłowych]

1.

Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia badań przemysłowych, o których mowa w § 1 w
poniższym zakresie:

a)

Badania przemysłowe realizowane w ramach zadania 1:

Zadaniem
-

jednostki

zaprojektowanie

i

naukowej

wykonanie

próbek

z

będzie:

dwóch

gatunków

stali,

- opracowanie metodyki badawczej w celu oceny zmienności parametrów pieca do azotowania,
-

wykonanie

badań

metalograficznych

dla

próbek

z

co

najmniej

4

procesów

azotowania,
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- opracowanie i zrealizowanie "kamienia milowego" - KM1.3. Raport z wyników badań azotowanych próbek i
matryc wraz z analizą rozkładu zmienności;
b)

Badania przemysłowe realizowane w ramach zadania 2

W ramach etapu II przeprowadzone zostaną badania próbek i matryc wytworzonych w etapie I. Będą to:
-

badania metalograficzne wykonane za pomocą mikroskopu optycznego oraz SEM

-

pomiary geometrii matryc, które wykonane zostaną za pomocą skanera optycznego i
maszyny pomiarowej.

-

Realizacja

"kamienia

milowego":

KM2.1. Raport z analizy wpływu parametrów azotowania na strukturę i twardość próbek i matryc;
KM2.2. Raport z analizy zmian geometrycznych matryc w trakcie przygotowania i eksploatacji matryc
określonych za pomocą skanera 3D;
c)

Badania przemysłowe realizowane w ramach zadania 2
W

ramach

etapu

II

przeprowadzone

zostaną

wykonane

badania

matryc:

Będą

to:

- badania wpływu zużycia matryc na jakość powierzchni profili za pomocą badań chropowatości
powierzchni;
-

analiza

metalograficzna

Realizacja

zużytych

"Kamienia

matryc.
milowego"

KM2.4. Raport z analizy zużycia i wpływu parametrów procesu azotowania na trwałość matryc.

2.

Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty i zawarciem niniejszej umowy zapoznał się z
warunkami technicznymi panującymi w przedsiębiorstwie Zamawiającego oraz zakresem prac i nie
zgłasza do nich żadnych zastrzeżeń.

3.

Wykonawca oświadcza, iż dysponuje kadrą, sprzętem, środkami, kwalifikacjami oraz doświadczeniem
niezbędnym do wykonania umowy.

4.

Zakres przedmiotu umowy określony został również w zapytaniu ofertowym z dnia 19 listopada 2015r.
stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§3
[Termin wykonania umowy]

1.

Wykonawca zobowiązuje rozpocząć realizację przedmiotu umowy w terminie 3 stycznia 2016r. lub w
innym terminie wzajemnie uzgodnionym, umożliwiającym realizację przedmiotu umowy w terminie
wskazanym we wniosku o dofinansowanie projektu, o którym mowa w § 1.

2.

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w całości najpóźniej do dnia 30 czerwca
2018r. Strony zgodnie postanawiają, iż przedmiot umowy realizowany będzie na podstawie bieżących
uzgodnień czynionych przez przedstawicieli Stron. Dla uzgodnień, o których mowa w zdaniu poprzednim,
wystarczającą formą będzie forma elektroniczna.

3.

W celu realizacji niniejszej umowy Zamawiający ustanawia swoich przedstawicieli w osobach Henryka
Jurczaka i Macieja Komorowicza, natomiast Wykonawca ustanawia swoich przedstawicieli w osobach
....................................................................

4.

Termin zakończenia prac będących przedmiotem umowy oznacza datę dokonania odbioru rezultatów
poszczególnych badań przemysłowych przez Zamawiającego, potwierdzonych Protokołem Odbioru Prac,
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podpisanym przez należycie umocowanych przedstawicieli Stron bez zastrzeżeń. W przypadku zgłoszenia
zastrzeżeń do zrealizowanych badań, wykonawca przystąpi niezwłocznie do ich usunięcia.
5.

Wykonawca obowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym w toku realizacji przedmiotu umowy,
do prowadzenia z nim bieżących konsultacji i uzgodnień, jak również zobowiązuje się do uwzględniania
zgłaszanych na bieżąco uwag i sugestii.

§4
[Teren realizacji przedmiotu umowy i czas pracy]
1.

Zamawiający zobowiązuje się udostępniać Wykonawcy miejsca, w których realizowany będzie przedmiot
umowy, we wzajemnie uzgodnionych terminach.

2.

Wszelkie zwłoki w przekazaniu Wykonawcy miejsc, o których mowa w § 4 ust. 1, automatycznie
przedłużają czas realizacji prac proporcjonalnie o czas zwłoki.

3.

Wykonawca

zobowiązuje

się

do

przestrzegania

obowiązujących

na

terenie

przedsiębiorstwa

Zamawiającego regulaminów, a także powszechnie obowiązujących przepisów BHP i PPOŻ., zasad
gospodarki odpadami oraz zabezpieczenia swojego mienia. W szczególności zastosuje się do
obowiązującego na terenie Zamawiającego obowiązujących zakazów i nakazów, a w szczególności zakazu:
wnoszenia i spożywania alkoholu, palenia papierosów, oprócz miejsc do tego wyznaczonych.
4.

Wykonawca obowiązany jest niezwłoczne informować Zamawiającego o przeszkodach w realizacji
przedmiotu umowy.

5.

Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia miejsc realizacji przedmiotu umowy oraz do
prowadzenia prac w sposób nie zakłócający funkcjonowania przedsiębiorstwa Zamawiającego.

§5
[Wynagrodzenie wykonawcy]
1. Strony ustalają, że za wykonanie prac będących przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie zgodne z treścią oferty z ..........................., stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszej
umowy, w wysokości: ..........................
Do powyższej kwot zostanie doliczony podatek VAT według obowiązujących przepisów.
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje również wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu przeniesienia
majątkowych praw autorskich oraz praw do technologii (know – how), o których mowa w § 9.
3. Wykonawca oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT.

§6
[Warunki płatności]
1.

Płatność będą realizowane przez Zamawiającego, przelewem na konto bankowe Wykonawcy w
następujący sposób ………………………………………………………………

2.

Podstawą do dokonania zapłaty będzie prawidłowo wystawiona faktura VAT. Faktura wystawiona
zostanie po dokonaniu odbioru poszczególnych rezultatów badań przemysłowych i podpisaniu przez
obie strony Protokołu Odbioru Prac bez zastrzeżeń.

3.

Termin płatności faktury ustalono na ..... dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury VAT.

4.

Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
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5.

W przypadku nie dotrzymania wyznaczonego terminu płatności Zamawiający zobowiązuje się do
zapłaty, na żądanie Wykonawcy, odsetek od kwoty zadłużenia w ustawowej wysokości.

6.

Zamawiający zastrzega sobie, w uzasadnionych przypadkach, prawo do wypłaty na rzecz Wykonawcy
zaliczki, we wzajemnie uzgodnionej wysokości. W takim wypadku kwotą płatną po dokonaniu odbioru
prac będzie kwota przewidziana za dane prace, pomniejszona o wartość wypłaconej zaliczki

§7
[Rozwiązanie umowy]

Poza przypadkami przewidzianymi w dziale XV Kodeksu cywilnego, Zamawiający ma prawo
wypowiedzieć umowę na piśmie ze skutkiem na dzień doręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu. W takim
wypadku zobowiązany będzie do zapłaty wynagrodzenia za udokumentowane prace rzeczywiście wykonane
do dnia doręczenia przedmiotowego oświadczenia.

§8
[Poufność]
1.

Strony umowy zobowiązują się:

a)

zachować w ścisłej tajemnicy informacje dotyczące umowy i jej treści, wszelkie informacje związane z
wykonaniem umowy oraz informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe,
prawne i organizacyjne dotyczące drugiej Strony, niezależnie od formy przekazania tych informacji i
ich źródła, a Wykonawca zobowiązuje się również zachować w tajemnicy know – how stanowiący
przedmiot niniejszej umowy,

b) wykorzystać wymienione informacje jedynie w celach określonych ustaleniami dokonanymi przez
Strony,
c)

podjąć wszelkie niezbędne kroki dla zapewnienia aby żadna z osób otrzymujących informacje, nie
ujawniła tych informacji ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części osobom trzecim bez
uzyskania uprzednio wyraźnego upoważnienia na piśmie od Strony, której informacja dotyczy,

d) przetrzymywać i traktować dokumenty uzyskane od drugiej Strony w sposób zapewniający ich
poufność.
2.

Postanowienia ust. 1 nie będą miały zastosowania w stosunku do tych informacji dotyczących drugiej
Strony, które:

a)

są opublikowane, znane i urzędowo podane do publicznej wiadomości bez naruszenia postanowień
niniejszej umowy,

b) zostały przekazane przez osobę trzecią, bez naruszenia jakichkolwiek zobowiązań o nie ujawnianiu w
stosunku do Stron,
c)

zostaną podane do publicznej wiadomości przez jedną ze Stron za uprzednią pisemną zgodą drugiej
Strony.

3.

Informacje, o których mowa w § 9 ust. 1 podlegają ochronie przez czas nieoznaczony, nawet po
rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej umowy.

4.

W przypadku naruszenia, postanowień dotyczących zachowania poufności, Strona naruszająca
powyższe obowiązki zobowiązana będzie ponieść odpowiedzialność na zasadach ogólnych.
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§9
[Prawa autorskie oraz prawa do know – how]
1.

Strony oświadczają, że powstałe w wyniku realizacji umowy wyniki badań przemysłowych przybiorą
formę pisemnych opracowań i stanowić będą utwór w rozumieniu art. 1. ustawy z 4 lutego 1994 roku o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006, Nr 90, poz. 631; ze zm.) zwana
dalej „Utwór".

2.

Wykonawca oświadcza, że wykonany Utwór będzie dziełem oryginalnym, przez niego wytworzonym i
w związku z tym przysługują mu pełne autorskie prawa osobiste i majątkowe do Utworu.

3.

Wykonawca

oświadcza,

a w szczególności

że

Utwór

jest

wolny

od

wad

fizycznych

i

prawnych,

wg. najlepszej wiedzy Wykonawcy od jakichkolwiek praw majątkowych osób

trzecich.
4.

Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Utworu wraz z wyłącznym
prawem korzystania z Utworu, a Zamawiający nabywa prawa autorskie majątkowe do Utworu oraz
nabywa wyłączne prawo korzystania z Utworu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz
na potrzeby realizacji projektu opisanego w § 1, na wszystkich polach eksploatacji określonych w art.
50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj.:


w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu - wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową;



w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;



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,



używanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów (części) utworów dowolną techniką, w
tym

techniką

druku,

reprograficzną,

zapisu

magnetycznego,

elektromagnetycznego,

optycznego, techniką cyfrową, m.in. w publikacjach prasowych, materiałach drukowanych i
elektronicznych oraz innych kanałach komunikacyjnych, w tym w Internecie


utrwalanie i zwielokrotnianie utworów, w tym techniką druku, reprograficzną, zapisu
magnetycznego, elektromagnetycznego, optycznego, techniką cyfrową,



wprowadzanie utworów do pamięci komputera,



publiczne wykonanie, odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie, udostępnienie utworów lub
ich fragmentów (części) w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i
czasie przez siebie wybranym,



wprowadzanie i publiczne udostępnianie utworów lub ich fragmentów (części) w sieci Internet
oraz lokalnych sieciach komputerowych i innych sieciach komputerowych,



sporządzanie wersji obcojęzycznych utworów lub ich fragmentów (części),



używanie i korzystanie z utworów w tym w sposób określony powyżej, tak przez
Zamawiającego, jak i inne upoważnione przez niego podmioty, na własny użytek lub użytek
jednostek powiązanych.

5.

Wykonawca oświadcza, że przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Utworu
uprawnia Zamawiającego do korzystania z tego Utworu przez czas nieoznaczony.
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6.

Wykonawca oświadcza,

iż udziela

Zamawiającemu

zezwolenia

do

dokonywania opracowań

utworu, w szczególności poprzez dokonywanie przeróbek, modyfikacji i adaptacji, w tym także do
dokonywania opracowań powstałych wskutek inspiracji Utworem. Wraz z przeniesieniem autorskich
praw majątkowych do Utworu na Inwestora przeniesione

zostanie

również wyłączne prawo

zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do Utworu, w tym do dokonywania i
rozpowszechnianie opracowań Utworu, o których mowa w zdaniu poprzednim.
7.

Strony zgodnie oświadczają, że Wykonawca nie ma prawa udostępniania Utworu będącego
przedmiotem

niniejszej

umowy

osobom

trzecim

w

celu

wykorzystania

w jakikolwiek sposób.
8.

Jednocześnie Wykonawca przenosi na Zamawiającego wszelkie prawa, w tym prawa własności
przemysłowej, do opracowanej w ramach przedmiotu technologii azotowania, w tym w szczególności
prawa majątkowe twórcy tej technologii oraz wyłączne prawo do wdrożenia technologii w
przedsiębiorstwie Zamawiającego, ich gospodarczej eksploatacji, w tym wprowadzania do obrotu
wyrobów wytworzonych dzięki zastosowaniu technologii oraz do korzystania z nich w ramach
prowadzonej działalności gospodarczej.

9.

Prawa, o których mowa w § 9, przechodzą na Zamawiającego z chwilą dokonania pisemnego odbioru,
bez zastrzeżeń, przedmiotu umowy, zgodnie z § 3 niniejszej umowy.

§ 10
[Obowiązywanie umowy]

Niniejsza umowa ma charakter warunkowy, a jej wejście w życie nastąpi pod warunkiem przyznania
Zamawiającemu dofinansowania w ramach projektu planowanego przez zamawiającego do realizacji w
ramach działania Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa POIR w
2015 r. (Konkurs 1/1.1.1/2015) oraz zawarcia w tym zakresie umowy o dofinansowanie.

§ 11
[Postanowienia końcowe]
1.

Załączniki stanowią integralną część umowy.

2.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak również ustawy prawo własności
przemysłowej.

3.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze Stron.

5.

Strony ustalają, że ewentualne spory powstałe na tle realizacji postanowień niniejszej umowy
rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku braku porozumienia przez Sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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