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UMOWA O DZIEŁO …/2017 
 

zawarta w dniu ….09.2017 r. w Szczecinie pomiędzy: 
 
Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o., z siedzibą i adresem w Szczecinie (kod 
pocztowy: 70-500), przy ul. Wały Chrobrego nr 1-2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS 
pod numerem KRS 0000474865, posiadającą NIP 8513171320, REGON 321422451, reprezentowaną 
przez: 
Konrada Frontczaka – Prezesa Zarządu, 
zwanego w treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM”  
 
a 
 
… (osoba/firma), ………………………………….., zwanego w treści umowy "WYKONAWCĄ", 
 
o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następującego dzieła [dalej: 

„Dzieło”]: „Stanowisko badawcze do eksperymentów w trybie hardware in the loop 
z zaimplementowanymi algorytmami autopilota, zgodnie z dostarczoną dokumentacją, 
umożliwiające przeprowadzenie weryfikacji działania algorytmów”. 

2. W zakres Dzieła wchodzi: 
a. Opracowanie i wykonanie stanowiska badawczego do eksperymentów w trybie HIL 

(połączenia elektryczne, oprogramowanie sterujące, graficzny interfejs użytkownika GUI). 
b. Symulacji działania układu sterowania z systemem AOSAS w trybie HIL  (wyniki badań 

eksperymentalnych w postaci graficznej i numerycznej wraz z podstawowymi wskaźnikami 
oceny jakości sterowania). 

c. Przeprowadzenie badań z rzeczywistym układem sterowania z zastosowaniem systemu 
AOSAS, (wyniki badań eksperymentalnych w postaci graficznej i numerycznej wraz 
z podstawowymi wskaźnikami oceny jakości sterowania). 

 
§ 2 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać Dzieło w terminie do 31 stycznia 2018 r. 
 

§ 3 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Dzieło zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami 

wiedzy technicznej oraz zapewni właściwe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. 
2. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, jak i kwalifikacje do prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy. 
3. Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą na każdym etapie umowy. 
 

§ 4 
1. Za należyte wykonanie Dzieła Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

w kwocie ………………………………… zł brutto (słownie: …………………………………. złotych brutto) w 
transzach, odpowiednio:  

a. ………………..….. zł brutto (słownie: …………………… złotych brutto) w terminie do 31 
grudnia 2017 r., z czego: 

b. ……………..……… zł brutto (słownie: ………………… złotych brutto) do 31 stycznia 2018 r. 
 z funduszy przeznaczonych na Minigrant nr II/2017 pn. „Projekt i realizacja sprzętowa 

Adaptacyjnego i Odpornego Systemu Automatycznej Stabilizacji kursu statku nowej generacji 
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(AOSAS)” realizowane w projekcie „Inkubator Innowacyjności+” dofinansowanego w ramach 
umowy nr MNISW/2017/DIR/72 z dnia 9 lutego 2017 r. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy nr: ……………………………………………………………... Za datę płatności przyjmuje się dzień 
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

3. Potwierdzeniem wykonania czynności określonych w § 1 umowy jest złożenie przez Wykonawcę 
protokołu wykonania Dzieła lub jego części (dla 2017 r. minimum § 1 ust 2 pkt a oraz b). 

4. Złożenie oraz zaakceptowanie danego protokołu przez Strony uruchamia płatność opisaną  
w § 4 ust. 1. 

5. Wynagrodzenie zostanie wypłacone, po uprzednim podpisaniu rachunku / faktury VAT 
przygotowanego przez Zamawiającego.  

6. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty i wydatki Wykonawcy związane  
z realizacją zlecenia, w tym koszty prac niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. 

7. W przypadku niewykonania Dzieła w terminie, wykonania go w sposób wadliwy lub nienależyty, 
Zamawiający ma prawo do pomniejszenia wynagrodzenia lub natychmiastowego rozwiązania 
umowy o Dzieło z winy Wykonawcy bez prawa do odszkodowania. 

 
§ 5 

1. W momencie przekazania rezultatów Dzieła, na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa 
majątkowe do Dzieła (w tym dokumentów) będących wynikiem realizacji niniejszej umowy na 
wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, a w szczególności na następujących polach: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie dowolną znaną techniką 
egzemplarzy projektu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 
oraz techniką cyfrową, 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których projekt utrwalono - 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie i najem egzemplarzy utworu, 

c) wprowadzanie do pamięci komputera, sieci komputerowych, Internetu, intranetu, 
extranetu, 

d) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony wyżej - publiczne 
wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, 
a także publiczne udostępnianie projektu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

e) dokonywania zmian w utworach w toku korzystania z nich oraz do dokonywania wszelkich 
przeróbek, modyfikacji i opracowań (dzieł zależnych), łącznie z ich adaptacją dla potrzeb 
wykorzystania obcojęzycznego na terytorium Polski i poza jej granicami oraz 
do rozporządzania i korzystania z dokonanych dzieł zależnych, 

f) wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do utworów. 

2. Zamawiający ma prawo do aktualizacji przedmiotu umowy w zakresie nabytych autorskich praw 
majątkowych bez zgody Wykonawcy. 

3. Wykonawca zezwala, aby Zamawiający w Szczecinie mogła dokonywać wszelkich zmian, w  tym 
tych, które mają istotne znaczenie dla integralności i całokształtu Dzieła. 

4. Z tytułu nabycia przez Zamawiającego w Szczecinie majątkowych praw autorskich do przedmiotu 
umowy, Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie poza określonym § 4 ust. 1 
Umowy. 

 
§ 6 

1. Wszelka korespondencja o charakterze roboczym, niestanowiąca oświadczeń woli wywołujących 
skutki prawne, wymieniana pomiędzy Stronami w toku wykonywania niniejszej Umowy będzie 
dostarczana pocztą elektroniczną do niżej wymienionych osób na wskazane adresy: 

 do Zamawiającego - Konrad Frontczak, e-mail: k.frontczak@innoam.pl, 
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 do  Wykonawcy – ………………………………, e-mail: ..................................... 
2. Oświadczenia woli wywołujące skutki prawne Strony mają obowiązek doręczać sobie wzajemnie 

na adresy wskazane w nagłówku niniejszej Umowy osobiście, listem poleconym lub pocztą 
kurierską – za potwierdzeniem odbioru. 

 
§ 7 

1. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Wykonawcę o stwierdzonych wadach 
wykonanego Dzieła. 

2. Termin usunięcia wad, o których mowa w ust. 1, ustalają przedstawiciele obu stron. 
 

§ 8 
1. W przypadku opóźnień związanych z wykonywaniem Dzieła w terminie wskazanym w § 2 umowy 

lub nieusunięciem wad w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 2 umowy, z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy  za każdy dzień opóźnienia w stosunku do 
ustalonego w § 2 ust. 1 umowy terminu wykonania Dzieła. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej 
w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego, Zamawiający jest zobowiązany do zapłacenia Wykonawcy kary umownej 
w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy. 

4. Obciążenia karą umowną nie wyklucza dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych określonych 
w Kodeksie Cywilnym. 

 
§ 9 

1. Treść niniejszej umowy oraz ustalenia Stron poczynione na jej podstawie oraz wszelkie informacje 
dotyczące Zamawiającego, w tym szczególności techniczne i handlowe uzyskane przez Wykonawcę 
od Zamawiającego w formie pisemnej lub e-mailowej w związku z wykonywaniem niniejszej umowy 
są poufne i stanowią tajemnicę handlową przedsiębiorstwa Zamawiającego i nie mogą być bez jego 
zgody, wyrażonej na piśmie, ujawnione osobom trzecim w jakiejkolwiek formie. Wyjątek stanowią 
doradcy finansowi, księgowi, prawni i podatkowi oraz pracownicy i przedstawiciele Wykonawcy, pod 
warunkiem zobowiązania tych podmiotów przez Wykonawcę do zachowania poufności w zakresie 
wskazanym niniejszej umowie. 

2. Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy informacji uprzednio ujawnionych publicznie przez 
Zamawiającego oraz przypadków przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach 
prawa, dotyczących ujawniania informacji na żądanie uprawnionych organów władzy publicznej. 

3. Obowiązek zachowania poufności i tajemnicy obowiązuje bezterminowo. 
 

§ 10 
1. Strony postanawiają, że przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących 

przypadkach: 
1) Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli: 

a) Wykonawca z własnej winy przerwał wykonywanie prac i nie podejmuje prac przez okres 
3 dni roboczych od uzgodnionego terminu,  

b) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania prac lub nie 
kontynuuje ich, pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego, 

c) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z umową. 
d) Z zastrzeżeniem postanowień §5 ust. 4 oraz §8 niniejszej Umowy,  Wykonawca ujawni 

osobom trzecim jakiekolwiek informacje odnoszące się do Zamawiającego, chyba że 
obowiązek ich ujawnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa. 
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2)    Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli: 
a) Zamawiający nie przestrzega postanowień niniejszej Umowy, w szczególności nie 

współpracuje z Wykonawcą i nie przekazuje wykonawcy posiadanej dokumentacji oraz 
informacji będących w jego posiadaniu niezbędnych do prawidłowego wykonania Dzieła. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. 

 
§ 11 

1. Uzupełnienie, zmiany lub rozwiązanie niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Wszelkie zmiany wprowadzone poza formą aneksu nie obowiązują strony. 
 

§ 12 
W spawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 
 

§ 13 
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd Powszechny, właściwy 
dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 14 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym egzemplarzu dla 
Wykonawcy i Zamawiającego. 
 
 
 
      _________________________    ________________________ 
 WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 


